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Generelt om strukturen for tilsynsbesøget
Indeværende tilsynsrapport er udarbejdet på baggrund af planlagt tilsynsbesøg på den sikrede
institution Kompasset d. 12. maj 2016.
Jeg havde aftalt, at jeg kom til skolen kl. 12.00, hvor jeg først mødtes med forstander Tina Maria
Larsen samt afdelingslederen på skolen Mads Thomsen. Da det var mit første tilsynsbesøg på
Kompasset indledte vi med en overordnet snak om strukturen på institutionen med fokus på
skoledelen.
Efterfølgende deltog jeg i spisning i det ene hus sammen med nogle af eleverne samt
medarbejdere.
Efter frokost fik jeg en rundvisning, hvor jeg fik de fysiske rammer at se samt hilst kort på elever
og lærere.
Efter rundvisningen observerede jeg undervisning i hhv. værkstedsfag samt fagundervisning,
hvor der var god mulighed for at se, hvad de beskæftigede sig med samt tale med hhv. elever
og undervisere.

Kort om observationer i undervisningen (ca. kl. 13-14.45)
I værkstedsundervisningen var to drenge og en pige var i gang med forskellige ting. Drengene
var i gang med at istandsætte en knallert, svejsning m.v. mens pigen var i færd med at arbejde
på en stor træstamme, der skulle anvendes til et ”armgangs-redskab” på udendørsområdet.
Eleverne var engagerede i det, de var i færd med, at stemningen mellem undervisere og elever
virkede til at være god.
Pigen viste mig - sammen med underviseren - nogle af de andre ting, hun har været med til at
lave i udeområdet.
Efter observation af værkstedsundervisningen deltog jeg i fagundervisning, hvor der var 2
elever i klassen.
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Åbningstider:
man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

De 2 elever arbejde selvstændigt med opgaver i forskellige fag, enten i papirform eller på
computer. I klassen var der 2 undervisere tilstede. På et passende tidspunkt fik jeg lejlighed til
at tale med den ene lærer generelt om indhold og struktur i deres undervisning.
Efter observation af undervisningen talte jeg kort med afdelingslederen og bad om at få tilsendt
relevant materiale fra skolen i forhold til skemaer, materialer, planer osv., hvilket jeg fik tilsendt
d. 13. maj 2016.

Generelle betragtninger og samlet konklusion.
På baggrund af tilsynsbesøget d. 12. maj på Kompasset kan jeg kortfattet komme med følgende
nedenstående betragtninger og konklusion.


Det er tydeligt, at der for alle parter er tale om en meget tydeligt struktureret
undervisningsdag, hvilket virker som det helt rigtige for målgruppen af elever.



Personalet virkede meget engagerede i deres arbejde med at undervise de unge
mennesker på en struktureret måde, så dagens program er tydeligt for alle.



Det var positivt at høre, at de samarbejder godt med folkeskole i Brønderslev Kommune
om tilrettelæggelse og afvikling af afgangsprøver og i videst mulige omfang sørger for, at
eleverne kommer til afgangsprøve, så de har større mulighed for senere at få en
ungdomsuddannelse



Den store variation i elevgrundlaget (både antalsmæssigt og fagligt) stiller store krav til
omstillingsparathed for medarbejderne; både i relation til de faglige, men også sociale
udfordringer, de enkelte elever møder op med.



Personalegruppen i skoledelen har været meget stabil igennem de år, Kompasset har
eksisteret, hvilket for mig virker som et godt tegn.

Samlet set er det min vurdering, på baggrund af det planlagte tilsynsbesøg, at Kompasset lever
op til de i overenskomsten stillede krav og forventninger.
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