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Formål med tilsyn
Tilsynets formål er at sikre, at undervisningen i
dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet står mål med, hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk.
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Oplysning om institutionen:
A. Navn, skolekode og overenskomstpart på
Dagbehandlingstilbud
Basen
Strandboulevarden 122, 2
2100 København Ø
Skolekode: 101591
B. Pædagogisk-psykologisk

C. Samarbejdsrelationer med

rådgivning:

lokale skoler

Københavnske elever betjenes
af den sagsansvarlige psykolog
fra elevens bopælsområde.
Udenbys elever af PPR i
Vanløse/Brønshøj/Husum

Afholder løbende
sparringsmøder med
prøveretsskolen Strandvejsskolen
om fx digitale læringsmidler,
synlig læring, klasseledelse,
ledelse, den svære samtale mv.
Oplæg for lærerne på
Strandvejsskolen om metoder og
praksis i forhold til læringsmål
og elevsamtaler.
Faglokaler i fysik/kemi benyttes
på Randersgade Skole.

D. Institutionsbeskrivelse (antal børn, undervisningssted, antal
lærere, leder):
Dagbehandlingsskolen har indskrevet 31 elever.
Undervisningstilbuddet har organiseret undervisningen i tre
grupper, henholdsvis i en 8.klasse, en 9. klasse og en 10. klasse.

Visitation og Tilsyn
Gyldenløvesgade 15
1600 København V
EAN nummer
5798009386311

Tilbuddet har pr. dags dato fire elever, der undervises i hjemmet af
lærere fra Basen.
Der er ansat en psykolog, samt tilknyttet en psykiater/læge på deltid
og en behandlingskoordinator.
E. Målgruppebeskrivelse:
De børn og unge der går på Dagbehandlingsskolen Basen
er normaltbegavede børn og unge mellem 6 og 18 år. Afdelingen på
Strandboulevarden er som udgangspunkt for elever indskrevet i 8,
9.-10. klasse.
Eleverne har særlige udfordringer, som
autismespektrumsforstyrrelser, angst, OCD, depression,
isolationsproblematikker/skolevægring, spiseforstyrrelser eller
andre former for selvskadende adfærd eller andre psykiatriske
vanskeligheder, herunder ADHD. I løbet af de sidste fire til fem år
har målgruppen gradvist ændret sig til børn og unge med en mere
introvert adfærd; flere børn og unge, der har udfordringer inden for
det sociale samspil med andre børn og unge, og har en oplevelse af,
at de ikke har nogle sociale relationer samt at de føler sig ensomme.

Personale og undervisning:
A. Beskrivelse af lærere og ledelse
Der er på undervisningstilbuddet ansat otte folkeskolelærere, en
pædagog, en pædagog på deltid indenfor fransk samt en pædagog
ansat på deltid, der underviser i tysk. Det vurderes samlet set, at det
undervisende personales kompetencer dækker folkeskolens linjefag.
Lederens navn og funktion samt primære uddannelse:
Ledelsen består af direktør Mette Tellerup Larsen (socialrådgiver),
vicedirektør Jacob Guldager Søe (lærer), administrativ leder Lene
Møllgaard (socialrådgiver), afdelingsleder Kate Svendsen (lærer)
samt souschef Jacob Schiff (lærer).
B. Beskrivelse af undervisningen generelt
Forefindes undervisningsplaner indeholdende undervisningstid
og -forløb:
Ja: X

Nej:

Undervises der i fuld fagrække og fuldt timetal:
Ja
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Fritagelser for fag, prøver samt lægeerklæringer ved nedsat
undervisningstid:
Basen er vejledt og indforståede i reglerne for fritagelser for fag og
prøver. Desuden at alle elevers eventuelle nedsættelser af
undervisningstiden fordrer en lægeerklæring, der skal være
tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
National trivselsmåling:
Afdelingen på Strandboulevarden har ikke gennemført den
nationale trivselsmåling i 2018.
Nationale test:
Basen Strandboulevarden aflægger alle obligatoriske nationale test.
Folkeskolens 9. og 10. kl. -klasseprøver:
Basen, afdeling Strandboulevarden har 9 elever indskrevet, der går i
9. klasse. Der er ikke nogen elever, som er tilmeldt folkeskolens
prøver i alle fag på FP9. Et antal elever er tilmeldt udvalgte prøver.
Basen, afdeling Strandboulevarden har 19 elever indskrevet i 10.
klasse, hvoraf de 18 er tilmeldt enkelte prøver FP10. En elev
aflægger fuld FP 10.
Beskrivelse af undervisningsmidler og materialer, herunder itudstyr:
Eleverne har hver deres bærbare computer. I nogle klasselokaler
findes smartboard. Der blev under tilsynet anvendt bogsystemer,
prøvematerialer og engangsmaterialer.
Ledelsen informerer om, at eleverne desuden har adgang til Clio
online, grammatip.dk, PS Sprog og Praksis, Web delen af
kontekstbøgerne i matematik, Kosmos web del, web del formidable
i fransk samt matematikfessor.dk.
C. Indhentet materiale før tilsynsbesøg:
Der er indhentet følgende dokumenter:
• Oversigt over undervisningspersonalet, herunder lærernes
linjefagskompetencer
• Oversigt over elever med angivelse af klasse samt skolealder
• Skemaer for klasser/ enkelte elever, der evt. undervises i
hjemmet
• Tre eksempler på elevplaner
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fritagelser for fag, nationale test og afgangsprøve for
indeværende skoleår
Standpunktskarakterer for 8-10 klasses elever
Tre eksempler på undervisningsplaner
Beskrivelse af samarbejdsrelationen med prøveretsskolen
Liste over afgangselever/ tilmeldte prøver maj/juni 2018
To beskrivelser af familiebehandlingsforløb
To beskrivelser vedr. fritidsjob
To eksempler på handleplaner
Prøveoversigt maj/juni 2018
Timefordelingsplan

Beskrivelse af forhold for det enkelte barn:
A. Undervisningsstedets notater vedrørende den enkelte
Elevplaner:
Det vurderes, at elevplanerne lever op til bekendtgørelse om krav til
digitale elevplaner i folkeskolen, og Københavns kommunes
elevplansskabelon benyttes.
B. Magtanvendelse i forbindelse med undervisningen
Hvordan arbejdes der med området:
Det vurderes, at Basen arbejder efter Vejledning om magtanvendelse,
nødværge og nødret over for børn og unge i BUF, der er udarbejdet
af Københavns kommune.

Beskrivelse af tilsynsbesøg:
A. Observationer af undervisningen
Tilsynet skal ses i lyset af, at Basen, Afd. Strandboulevarden, er en
udskolingsafdeling, og at tilsynet ligger midt i den mundtlige
prøveperiode for 9. – og 10.klasseseleverne. Dette betyder, at
undervisningen på tilsynsdagen er erstattet af prøveforberedende
aktiviteter eller alternativ undervisning. Dette er helt normalt for
perioden, idet Basens elever ikke som i folkeskolen har læseferie.
Kl. 08.00-08.20.
Morgenmøde med deltagelse af 10 personaler, inklusiv afdelingens
ledelse. Der tales på mødet om dagens forløb, hvor der blandt andet
skal afholdes mundtlige prøver for eleverne i 9.klasse, og lægges
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planer for konkrete elever på dagen. Desuden tales der nye elever,
under fx indkøring, og almindelig daglig drift. Mødet afsluttes
kl.08.12.
Kl.08.20-09.05
Individuel studietid/projekt
KL. 08.21 deltager to elever i undervisningen i den bagerste del af
kantinen. De støttes i dette arbejde relevant af to lærere. Der
arbejdes med elevernes egne forberedelser og synopser til de
mundtlige prøver.
Kl.08.34 møder endnu en elev frem til aktiviteten, og kl.08.46
endnu en elev. Undervisningen afsluttes kl.09.05.
Kl.09.05-09.15
Gennemgang af dagen i kantinen for fremmødte elever på
afdelingen. En lærer gennemgår dagens program for 8 elever ud fra
en whiteboardtavle. Herefter har eleverne pause.
Kl.09.15-10.00
Prøveforberedelse i 10.kl. Tilsynet informeres indledningsvist om,
at en stor del af de 19 indskrevne elever i 10.klasse ikke deltager i
prøveforberedelser på dagen.
Kl. 09.15 deltager to elever således i undervisningen. En elev
arbejder med en udtræksopgave til mundtlig matematik, og en
anden elev med fysik/kemi. De understøttes af to lærere.
Undervisningslokalet er indrettet med 11 enkelte arbejdsborde og et
langt fællesbord. Der ses Smartboard i klassen. 10.klasse råder
desuden også over flere mindre lokaler, hvor enkelte elever til
hverdag har deres arbejdspladser. Disse elever er ikke til stede på
dagen. Kl. 09.32 møder endnu en elev frem, og arbejder ligeledes
med prøveforberedelse i matematik. Det observeres, at eleverne selv
arbejder selvstændigt med deres materialer, og er i stand til at
spørge efter relevant hjælp fra lærerne.
10.00-10.15
Pause. To af eleverne går en tur i lokalområdet med personalet,
mens den sidste elev bliver i lokalet.
Kl. 10.15-11.00
Prøveforberedelse i 10.klasse fortsat. Eleverne arbejder videre med
deres opgaver og materialer. Fortsat understøttet af to til tre lærere.
Tilsynet taler med flere af de tilstedeværende elever, der fortæller
om deres skoleforløb og planer for ungdomsuddannelse.
Kl. 11.15 -12.00
Alternativ undervisning/ Musik i kantinen
Kl.11.20 er fire elever til stede i lokalet. En elev øver en
fremlæggelse med en pædagog, og de resterende tre elever arbejder
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med egne projekter. Eleverne har valgt en musikgenre som de
arbejder med, ses det. Læringsmålet for forløbet er, at eleverne kan
lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik fra
forskellige genre, kulturer og perioder, samt skal vurdere musik og
dens funktion i samfundet. Eleverne fremstår optagede af arbejdet.
Undervisningen afsluttes kl.11.45.
Kl.12.00-12.30
Frokost med Basens elever i kantinen.
13.00-14.30
Tilsynsmøde med tilsynsførende fra Socialforvaltningen Gitte B.
Hansen, ut, Basens direktør Mette Tellerup Larsen, Basens
vicedirektør Jacob Guldager Søe og skoleafdelingslederne fra begge
Basens københavnerafdelinger Kate Svendsen og Jonas KornerupKoch. Det fælles tilsyn beklager indledningsvist det sene tidspunkt
på året for tilsynets afholdelse, hvilket har bevirket, at tilsynet ligger
på en dag midt i prøveperioden, hvor den faste undervisning er
brudt op, og mange elever er stærkt påvirkede af de forestående
prøver. Undervisningstilsynet har på denne baggrund kun
observeret prøveforberedende og alternativ undervisning med en del
af Basens elever. Tilsynet har dog haft mulighed for at tale med
flere af Basens elever i løbet af dagen qua den opbrudte
skolestruktur, hvilket tilsynet har medtaget i sin endelige vurdering.
På mødet gives der en generel tilbagemelding på den observerede
undervisning på begge Basens to afdelinger i København, og der
foregår en drøftelse af fx personalesituationen, personalets
kvalifikationer i forhold til faget tysk, skolens elevtal til skoleåret
2018/19 hvor mange elever har forladt tilbuddet via 10.klasse,
deltagelse i censorring og planlægning af prøver.
Der tales desuden om den nationale trivselsmåling for 2018, som
Basen ikke har gennemført, se punkt C i denne rapport, samt
procedurerne for indhentning af lægeerklæringer for elever med
varigt nedsat timetal

Tilsynet:
A. Hvem har foretaget tilsynet
Navn: Søren Berg
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Stilling: Pædagogisk Konsulent
Kontaktoplysninger: 23 26 38 20
Dato for tilsyn: 6. juni 2018
B. Helhedsindtryk
Vurderinger:
Tilsynet finder, at undervisningen på dagbehandlingstilbuddet
Basen afdeling Strandboulevarden står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 1.
Pædagogiske anbefalinger for dagbehandlingstilbuddet:
C. Evt. stillede krav til dagbehandlingstilbuddet, og aftaler
mellem tilsynsmyndighed og institution
Basen er forpligtet til at gennemføre den obligatoriske
trivselsmåling, hvilket ikke er sket i 2018. Trivselsmålingen skal
gennemføres årligt blandt eleverne i børnehaveklassen og på 1.-9.
klassetrin på alle folkeskoler, herunder de kommunale specialskoler
og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.
Trivselsmålingen skal gennemføres som led i undervisningen.
Ligesom det forudsættes, at eleverne deltager i al anden aktivitet i
undervisningen, forudsættes det også, at eleverne deltager i
trivselsmålingen. Folkeskoleloven indeholder ikke regler, der giver
mulighed for, at forældrene kan få fritaget deres barn fra at deltage i
målingen.
Lærerne skal gøre det tydeligt for eleverne, at det er vigtigt, at alle
elever deltager i undersøgelsen og besvarer spørgsmålene ærligt. I
dette særlige tilfælde, hvor der er tale om, at elever skal besvare en
række spørgsmål af personlig karakter, kan det dog være
uhensigtsmæssigt at presse elever, som fx ikke har det godt med at
deltage.
På den baggrund og af hensyn til kvaliteten af undersøgelsens
resultater bør en lærer derfor respektere det, hvis en elev i
forbindelse med afviklingen af målingen giver udtryk for ikke at
ville deltage i trivselsmålingen. Som udgangspunkt skal alle elever
dog deltage i trivselsmålingen. Det har dog ikke følger for den
enkelte elev, hvis den pågældende ikke besvarer trivselsmålingen.
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Basen skal herefter rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning
og Kvalitet med henblik på at få aflagt trivselsmålingen.
I gentagelsestilfælde kan Basen blive pålagt bod jf.
rammekontrakten med Københavns Kommune.

Underskrift:
Dato:

Skoleleder af dagbehandlingstilbud:

Administrative kommentarer:
Tilsynsrapporten bedes underskrevet af skoleleder og returneret til
tilsynsførende samt lægges tilgængeligt på skolens hjemmeside
senest 3 uger efter modtagelsen.
Det er muligt at vedlægge kommentarer til rapporten. Disse evt.
kommentarer indarbejdes ikke i rapporten, men vil fremgå som
bilag.
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