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TILSYNSNOTAT 

 
 

Anmeldt tilsyn på den interne skole på Holmstrupgård den 1. december 2011 
 
Tilbudstype Intern skole på behandlingshjem 
Navn på den interne 
skole 

Den interne skole på behandlingshjemmet Holmstrupgård 
 

Adresse Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand 
 

Tlf.nr 7847 8600 
 

E-mail holmstrupgaard@ps.rm.dk 
 

Hjemmesideadresse  www.regionmidtjylland.dk/psykiatri 
www.holmstrupgaard.dk 

Skolele- 
ders navn 

Eva Pallesen – eva.pallesen@ps.rm.dk 
 

Antal medarbejdere på 
skolen 

14 

Antal pladser i skolen 
 

Normeret til 40 unge i alderen 13 til 24 år 

Alder ved visitation 
 

Fra 13 til 23 år 

Organisationsform Selvejende institution tilknyttet Jysk Børneforsorg 
 

Godkendt målgruppe Målgruppen er unge i alderen 13-24 år. De unge har psykiatriske lidelser 
eksempelvis skizofreni, spise- og personlighedsforstyrrelser, 
hjerneorganiske vanskeligheder eller kontaktvanskeligheder 
 

Dato for seneste 
anmeldte tilsyn 

14. september 2010 

Dato for seneste 
uanmeldte tilsyn 

11. maj 2011 

Kontakt med skolen 
siden sidste tilsyn: 
 

Kontakt gennem telefonsamtaler og mailudveksling 

Fokusområde for tilsyn: Tilsyn varetaget af PPR og Specialpædagogik/Børn og Unge, Aarhus 
Kommune omhandler såvel kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kontrol 
 
 
Hvem har der været kontakt med / er der talt med ved tilsynsbesøget: 
Skoleleder Eva Pallesen, lærerne i de besøgte klasser samt elever. 
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Skolens fysiske rammer Ved skoleårets start 2011 blev der taget en ny skolebygning i brug. Den 
nye skolebygning er en tilbygning til den allerede eksisterende 
skolebygning og indeholder fire nye undervisningslokaler, to toiletter og 
et lille mødelokale/ samtalerum. Desuden indeholder bygningen et 
pædagogisk værksted (lærerværelse), som er blevet flyttet fra 
hovedbygningen til den nye skolebygning. 

Et lokale, som tidligere har fungeret som undervisningslokale, er nu 
blevet indrettet til et lokale, hvor de unge, der ikke bor på matriklen, kan 
spise frokost sammen med lærere og pædagogisk personale. 

Visitationsprocedure 
 
 

Når en ung skal visiteres til den interne skole på Holmstrupgård 
orienterer skoleleder visiterende psykolog i PPR og Specialpædagogik, 
Aarhus Kommune. Samtidig sendes materiale fra 
anbringelseskommunen til visiterende psykolog. På baggrund af 
relevante oplysninger visiteres til det konkrete undervisningstilbud. I de 
fleste tilfælde vil den interne skole på Holmstrupgård være det relevante 
undervisningstilbud, idet behandling og skoledel udgør et helhedstilbud 
på Holmstrupgård. Hovedparten af eleverne tilhørende målgruppen har 
brug for et sådant helhedstilbud. 

Det tilstræbes, at administrationen ikke skal være et forsinkende led for 
at kunne tilbyde den unge undervisning samtidig med anbringelsens 
start. 

Udtalelser fra PPR vedr. 
den enkelte elev, her -
under stillingtagen til 
den enkelte elevs behov 
for specialunder 
visning/undervisning i 
den lokale folkeskole 

Eleverne tilhørende målgruppen kan generelt ikke modtage undervisning 
på lokal folkeskole grundet sårbarhed. Aktuelt deltager 3 elever i 
fysikundervisning på Århus High School / Center 10. Lærer fra den 
interne skole deltager i undervisningen. 

Beskrivelse af 
undervisning 

• Elevplan, 
herunder 
dispensationer og 
fritagelse fra 
prøver m.m. 

• Undervisningsti
metal 

• Overordnet 
årsplan for 
klasserne 

Elevplanskabelon og overordnet årsplan er tilsendt PPR og 
Specialpædagogik. 
 
Undervisningstimetal: Det ugentlige undervisningstimetal: 26,5 
lektioner af 50 min. svarende til 29,4 lektioner af 45 min. 
Dokumentation er tilsendt PPR og Specialpædagogik ligesom 
overordnet årsplan for klasserne.  
 
I forbindelse med fravigelse / fritagelse fra prøver m.m. danner 
kontaktlæreren på 9. klassetrin sig et overblik i løbet af november 
måned over hvilke elever, der vil have brug for dispensationer fra 
prøvebekendtgørelsens bestemmelser. Dette sker ud fra drøftelse med 
elev, faglærer, psykolog og forældre. Evt. fravigelse / fritagelse drøftes 
med forældre i forbindelse med de forældresamtaler, som foregår i 
november måned. Når denne drøftelse har fundet sted, og 
kontaktlæreren i samråd med eleven, og dennes forældre har truffet 
beslutning om, hvilke prøver eleven evt. skal fritages fra, udarbejdes der 
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en erklæring, som afleveres til skolelederen. 
 
Indtil videre har alle elever på Holmstrupgårds interne skole gennemført 
de obligatoriske nationale test, der tilhører de forskellige klassetrin. 
Forældrene orienteres om testene inden de gennemføres og får derefter 
orientering om resultaterne af de enkelte test. 
 

Deltagelse i 
folkeskolens fagrække 

• Helt 
• Delvist 

Den interne skole på Holmstrupgård tilbyder undervisning i alle fag i 
folkeskolens fagrække bortset fra faget fysik/kemi. Undervisningen i 
fysik/kemi foregår på Århus High School/ Center 10 med deltagelse af 
en lærer fra den interne skole på Holmstrupgård. 

Vægtning mellem 
individuel undervisning 
(1:1) og kollektiv 
undervisning 
Beskrivelse af 
undervisning 
gennemført på lokal 
folkeskole 

En stor del af undervisningen foregår som individuel undervisning, da 
elevernes faglige niveau er meget forskelligt. (Fra 2. klasses niveau til 
og med 10. klasses niveau) 
I det omfang det er muligt, tilstræbes at gennemføre kollektiv 
undervisning. Det foregår bl.a. på afgangsprøveholdene og i fag som fx 
drama, idræt, biologi, musik og i værkstedsfagene. 
I indeværende skoleår deltager 3 unge i fysik/kemi på Århus High 
School. Undervisningen skal lede frem til, at de unge gennemfører 10. 
klasses prøve i fysik/kemi. Undervisningen varetages af en lærer fra 
Aarhus High School, som aftaler med den medfølgende lærer, hvorledes 
vedkommende skal indgå i undervisningen. I indeværende skoleår 
fungerer læreren primært som støttelærer. To af de tre elever fra 
Holmstrupgård deltager i undervisningen på lige fod med de øvrige 
elever. Med hensyn til den tredje elev er der lavet specielle aftaler om, 
hvordan hun kan indgå i undervisningen. Bortset fra de særlige aftaler / 
hensyn til denne ene elev deltager alle tre elever i undervisningen på 
samme måde som de øvrige elever med hensyn til at lave lektier, 
aflevere opgaver og holde oplæg. 
 

Beskrivelse af 
undervisningsmidler, 
herunder IT udstyr 

Der forefindes relevant og aktuelt undervisningsmateriale til alle fag i 
folkeskolens fagrække (bortset fra fysk/kemi) samt i en række andre fag. 
Der er smartboard (med computer) samt tre computere i alle 
undervisningslokaler. 
 

Undervisningens forløb 
og fremgang, herunder 
evaluering af elevens 
undervisning i de 
enkelte fag og 
undervisningssituationer 
Opfølgning på den 
løbende evaluering 

Evaluering af elevens undervisning i de enkelte fag og 
undervisningssituationer. 
 
Dansk: 
I læsning og skriftlig dansk benyttes følgende evalueringsværktøj:  
SL 40 
SL 60 
Staveprofilen (Alfabeta-forlag) 1-5 
Digital retstavning og læseprøver (Gyldendal) 7. – 10. klasse 
Hastighedsprøver (Digital retstavning) 
De nationale tests 
Afgangsprøver i dansk læsning og retskrivning fra tidligere år. 
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Oplæg til skriftlig fremstilling fra tidligere års afgangsprøver. 
 
I mundtlig dansk evalueres løbende ved hjælp af samtaler med eleverne.         
Herudover besvarer eleverne skriftligt spørgsmål vedr. analyse og 
tolkning af tekster. 
 
Matematik:  
I matematik benyttes følgende evalueringsværkstøj: 
Mat – prøverne 1. – 9. klasse. Diagnostisk prøvemateriale til matematik 
fra Dansk Psykologisk Forlag. 
Hæfterne – prøvesæt i matematikfærdigheder for forskellige klassetrin. 
(Omfatter hæfter fra 4. til 10. klassetrin) 
 
Derudover anvendes færdighedsprøver og problemregningsprøver fra 
tidligere års afgangsprøver. Eleverne laver prøverne med støtte fra 
læreren. – Undervejs vurderes det, hvor der er områder, som eleven har 
brug for at udvikle. 
Derudover foregår der løbende samtaler med eleverne om deres 
forståelse af de enkelte matematiske områder for at afgøre, hvor dybt 
elevernes forståelse stikker og om der eventuelt skal arbejdes med 
området for at opnå en bedre forståelse. 
 
Engelsk: 
I engelsk benyttes følgende evalueringsværktøj: 
Nationale tests. 
Netopgaver fra disse hjemmesider: www.englishbanana.com 
www.learn-english-today.com og www.englishclub.com 
Eleverne laver opgaverne på nettet, og det vurderes, om de er på øvet-, 
mellem- eller begyndertrinnet. 
Afgangsprøver fra tidligere år. 
 
Derudover: Eleverne iagttages mens de arbejder med materiale fra et 
lærebogssystem på et bestemt klassetrin, og der foretages en vurdering 
af, hvilket niveau eleven ligger på. 
 

Dokumentation for 
undervisningen 

 Beskrivelse af kort- og langsigtede mål fremgår af de enkelte elevers 
elevplaner. Yderligere dokumentation fremgår af resultater af de 
obligatoriske nationale test samt FSA. 

Løbende stillingtagen til 
den enkelte elevs 
undervisning på intern 
skole hhv. lokale 
folkeskole 

Spørgsmålet vedr. den enkelte elevs evt. deltagelse i undervisning på 
lokal folkeskole eller andre undervisningsforanstaltninger tages op på 
statusmøderne i efterårshalvåret. På statusmøderne deltager eleven, 
forældre, kontaktlærer, sagsbehandler, kontaktpersoner fra døgnafdeling 
og evt. psykolog. 

Magtanvendelse 
 

Der har ikke forekommet magtanvendelse i skolen i indeværende 
skoleår eller i de foregående skoleår. 

 

Den interne skoles 
udviklingsmål 

I skoleåret 2010/2011 har den interne skole arbejdet med at tilpasse 
skolens rammer til det øgede elevantal. Der er arbejdet på tre fronter: 



BH Side 5  

1) Tilpasse de fysiske rammer. 2) Introducere nye lærere til arbejdet. 3) 
Arbejde med samarbejdsstrukturen mellem dag- og døgndelen på 
institutionen. 
 
På nuværende tidspunkt er punkt 1 og punkt 2 er gennemført. Med 
hensyn til punkt 3 arbejdes der stadig på at forbedre 
samarbejdsstrukturen og samarbejdet i forhold til en af syv 
døgnafdelinger, hvorfra de unge modtages. 
 
Udover ovennævnte har der i indeværende skoleår været fokus på: 
 
1. At forbedre elevplanerne. 
2. At øge personalets viden og pædagogiske kunnen i forhold til en ny 
og anden målgruppe. 
Når der på den interne skole kommer en ændret / ny målgruppe har man 
søgt at sikre, at lærerne modtager undervisning om den pågældende 
diagnose og om, hvordan man pædagogisk bedst imødekommer unge 
med den pågældende diagnose. Der er fx tale om unge med diagnoserne 
ADHD, Tourette, Aspergers syndrom, OCD, skizofreni, bipolær lidelse, 
personlighedsforstyrrelse og anorexi. Den interne skole har i den senere 
tid modtaget flere elever med diagnosen autisme. I indeværende skoleår 
er der planlagt undervisning for lærerne om denne målgruppe, således at 
de øger deres kompetencer i forhold til at undervise unge med autisme. 
Desuden er der i indeværende skoleår fokus på at optimere viden om 
skizofrene unge. 
3. Skolen har i indeværende skoleår besluttet at arrangere en 
”dannelsestur” til København i stedet for at arrangere en skitur som 
tidligere. Turen skal planlægges, gennemføres og evalueres. Resultatet 
af evalueringen vil danne baggrund for beslutning om fremtidige ture. 
 
 

Klager 
 

Ingen klager 

Generelt indtryk / 
tilsynets vurdering 
 

Skoleleder Eva Pallesen havde udarbejdet program forud for 
tilsynsbesøget. Grundet sygdom blandt personalet blev der foretaget 
visse justeringer i programmet. Der blev foretaget observationer og 
iagttagelser i fagene: engelsk, værkstedsfag, dansk, billedfag og 
fysiklektier / matematik.  
 
I samtlige skoleklasser herskede en rolig og professionel atmosfære. 
Observationer og iagttagelser gav indblik i en undervisning, der er 
præget af stor forståelse for og faglig viden om elevgruppens særlige 
behov. Undervisningen vidner om en professionel håndtering af / tilgang 
til de specialpædagogiske problemstillinger, som findes hos målgruppen.  
 
Der er på den interne skole tale om et specialundervisningstilbud, hvor 
der er fokus på faglighed, udvikling af undervisningsmetoder samt 
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inddragelse af it i undervisningen. Undervisningsmiljøet vurderes at 
understøtte ovennævnte. 
 
  

Tilsynets anbefalinger Tilsynet finder ikke aktuelt anledning til at fremkomme med 
anbefalinger.  

 
 
 
Dato:  
2. februar 2012 
 

 
Tilsynsførendes underskrift: Skolekonsulent Karin Kelstrup 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 
 
Ledsageskrivelse omhandlende lærernes uddannelsesbaggrund, herunder beskrivelse af eventuelle 
særlig kursusvirksomhed og/eller relevante erfaringer 
 
Lærers navn og ansættelsesdato Uddannelsesbaggrund, beskrivelse 
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Skoleleders navn og ansættelsesdato  
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