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Som tilsynsførende har jeg været på skolen d. 26. januar, d. 1. marts, d. 26.
marts og d. 16. maj.
Jeg har de dage haft møde med skolens ledelse, overværet undervisningen i
engelsk i en 8. klasse, matematik i 6. klasse og en 8. klasse i dansk. 8.
klassen var en klasse i den internationale afdeling på skolen. Derudover har
jeg talt med andre lærere og elever på skolen.
Det overordnede indtryk af mine besøg på skolen har bekræftet det indtryk,
jeg tidligere har haft- nemlig at NGG er en veldrevet skole med et højt fagligt
niveau og hvor tonen elever, lærere og ledelse imellem er præget af gensidig
tillid og forståelse. Jeg kan bekræfte, at de ansatte behersker dansk i skrift og
tale, at eleverne undervises i og til demokrati og folkestyre samt tolerance.

Mødet med ledelsen bekræftede indtrykket fra tidligere- der er en stor
interesse for videreudviklingen af skolen og det virker, som om der er en god
dialog lederne imellem om, hvilken retning skolen skal videreføres i. Der er
fokus på såvel indskolingen, indslusning af mange elever på ”skæve
klassetrin”, samt fokus på udskolingen og overgangen fra grunduddannelse til
ungdomsuddannelse. Langt de fleste af skolens elever fortsætter en
gymnasial uddannelse- ikke nødvendigvis på NGG, men skolens politik er, at
udnytte hver enkelt elevs potentiale fuldt ud, således at de er bedst muligt
klædt på til at vælge den for hver enkelt rigtige ungdomsuddannelse.

Ledelsen har også fokus på de fysiske rammer, som skolen har, og der
forestår en længerevarende debat og undersøgelse af de eksisterende
rammer, og hvordan fremtiden på det område ser ud for skolen.
I engelsk i 8. klasse var de midt i et forløb ”Bend it like Beckham.”
Materialet er bygget op omkring en ungdomsfilm- en film, som umiddelbart
inspirerer klassetrinnet- ikke mindst pigerne. Det tilhørende materiale
udbygger filmen skriftligt såvel som mundtligt. Klassen var meget optaget af
arbejdet, og de arbejdede såvel individuelt som i mindre grupper. Læreren
var inspirator og katalysator for klassens arbejde, og mit indtryk er, at
engelskundervisningen til fulde står mål med det, man kan forvente i
folkeskolen. Efterfølgende samtale med læreren viste en lærer, som
fagligt/pædagogisk gennemfører undervisningen på højt niveau og som har
mange konstruktive tanker om undervisning som sådan.
Dansk i 8. klasse var speciel på den måde, at det var en klasse på den
internationale afdeling, men i dansk. Eleverne havde alle en baggrund, hvor
de talte flydende dansk, men også havde engelsk som modersmål/eller som
et af to modersmål. Hvor det i dagligdagen er ”forbudt” for eleverne at tale
dansk, er det i dansktimerne ”forbudt” at tale engelsk- også eleverne
indbyrdes. Emnet var forskellige udtryksformer i atikler i aviser og andre
medier. Der blev gennemgået stof af læreren, spørgsmål til eleverne,
opgaver til gruppebesvarelse. Eleverne arbejdede koncentreret og godt
sammen, mens læreren inspirerede og udfordrede eleverne på en yderst god
og kompetent måde. Der var en fantastisk energi og stemning, som helt klart
havde baggrund i lærerens evne til at levendegøre og aktualisere stoffet.
Danskundervisningen på NGG står til fulde mål med e forventninger, der er til
faget i folkeskolen.
Jeg overværede også matematik i 6. klasse. Emnet var forskellige formler og
undersøgelse af fx sammenhængen mellem radius og omkreds i cirkler.
Metoden var klart den, at eleverne ”tænkte” sig frem til: hvordan gør vi det
her- hvordan griber vi det an. Spørgsmålene var åbne. Der var øvelser i
Excel. Det var ikke let for eleverne, men læreren havde en helt klar plan for
gennemførelse af undervisningen. Indtrykket er klart, at undervisningen i
matematik står mål med det, der forventes i folkeskolen.

I mine korte samtaler med elever på skolen, var det tydeligt, at eleverne
finder sig godt tilpas på skolen, at de har respekt for de værdier, som skolen
står for, at de føler sig hørt i de fleste sammenhænge.
Det er blevet mig oplyst, at skolen ikke udefra modtager donationer, som skal
medtages i tilsynserklæringen. De andre krav, som stilles fra central side er
opfyldt, og det samlede billede af NGG er, at skolen er en væsentlig brik i
skolebilledet i Danmark.
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