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Vi henviser til STUKs brev af . september

/

og deres brev af

. september

.

Vi fastholder klagen.
Vedrørende spørgsmålet om partshøring (pkt. i STUKs brev) er vi enige i de betragtninger,
som ombudsmanden fremsætter overfor STUK i brev af . september
.
Vedrørende spørgsmålet om manglende påbud (pkt. i STUKs brev), bemærker vi følgende:
På side i STUKs brev, . hele afsnit anfører STUK, at Skolen ikke har gjort tiltag i perioden
. april
- . maj
, der gav anledning til en ændret vurdering. Da STUK ikke har
besøgt skolen i denne periode, kan STUK ikke udtale sig om dette faktum på kvalificeret
grundlag. Som Skolen anførte allerede i klagen til ombudsmanden, har skolen iværksat en
lang række tiltag, hvoraf kan nævnes:

. Ugeplaner og projektsedler er ændret til digitalt format, hvilket har forbedret kvalitetskontrollen: processen er nu fuldt datadrevet og giver bedre mulighed for opfølgning og overblik, hvilket også forbedrer kvaliteten af de påkrævede evalueringer.
. Det ugentlige lærermøde er udvidet og forbedret med en tværfaglig koordineringsrunde, og hvilket blandt andet bevirker en bedre udnyttelse af læreplanerne,
. Daglig opfølgning på tickets for alle elever.
. Den halvårlige opfølgning på elevmål følger nu alle Fælles Mål for hele folkeskolens
fagrække.
. Mulighed for on-line undervisning for elever, der ikke har mulighed for at deltage
fysisk.
. Ingeniørvirksomheden i stueetagen er flyttet.
. Frekvensen af lejrskoler er øget til om året.
På baggrund af ovenstående er det anførte på side i STUKs brev, . hele afsnit anfører ikke
korrekt. STUK har ikke engang undersøgt de faktiske forhold, hvilket er i strid med officialmaksimen.
Vi fastholder derfor klagen også på dette punkt.

Vedrørende punkt i STUKs brev af . september
bemærkes, at skolen selvfølgelig vil
tillade STUK at føre tilsyn med skolen. Skolens pointe er derimod, at tilsynet skal foregå ved
overværelse af skolens advokat, da parterne tydeligvis er meget uenige om de observationer, der er foregået på skolen.
STUK skal derfor advisere skolens advokat om tilsynsbesøg - både anmeldte og uanmeldte.
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