
Kære	  forældre,	  elever	  og	  ansatte	  på	  Al-‐Hikma	  Skolen	  
	  
Her	  er	  mine	  betragtninger	  efter	  at	  have	  været	  tilsynsførende	  på	  skolen	  de	  sidste	  ti	  år:	  
	  	  

-‐ Generelt	  er	  udviklingen	  helt	  klart	  bedre	  og	  tydeligere	  i	  forhold	  tidligere.	  
-‐ I	  giver	  hele	  tiden	  udtryk	  for,	  at	  I	  ønsker	  at	  forbedre	  jer	  og	  udvikle	  jer	  positivt.	  Og	  det	  er	  

også	  tydeligt	  at	  se	  udviklingen.	  Så	  viljen	  bliver	  også	  realiseret.	  	  
-‐ Skolen	  spiller	  meget	  mere	  med	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  samfundet.	  I	  engagerer	  jer	  meget	  

mere	  end	  tidligere.	  Både	  elever	  og	  lærere	  har	  lyst	  til	  samfundet.	  	  	  
-‐ Undervisningen	  er	  blevet	  bedre	  også	  hvad	  indgår	  brugen	  af	  elevernes	  viden	  og	  

kompetencer.	  Eleverne	  kommer	  meget	  mere	  i	  spil.	  Det	  indgår	  meget	  mere	  i	  
tilrettelæggelsen	  af	  undervisningen	  at	  inddrage	  eleverne	  mere	  aktivt.	  Det	  har	  
forandret	  sig	  gennem	  tiden.	  Det	  er	  min	  opfattelse,	  at	  man	  får	  nogle	  dygtigere	  elever,	  
der	  mærker,	  at	  skolen	  vil	  dem	  det	  godt.	  

-‐ Den	  demokratiske	  relation	  mellem	  lærer	  og	  elev	  er	  blevet	  bedre	  og	  bedre	  med	  tiden,	  
bl.a.	  gennem,	  at	  eleverne	  bliver	  inviteret	  mere	  ind	  i	  undervisningen	  end	  tidligere.	  

-‐ Brugen	  af	  IT	  er	  blevet	  voldsomt	  forbedret.	  Det	  er	  en	  generel	  udvikling	  i	  hele	  landet,	  og	  
I	  har	  fulgt	  godt	  med,	  og	  eleverne	  er	  blevet	  bedre	  til	  at	  bruge	  IT	  på	  forskellige	  måder.	  

-‐ Skolen	  har	  haft	  en	  rimelig	  god	  og	  udramatisk	  tilgang	  til	  brugen	  af	  IT.	  Der	  er	  ikke	  for	  
mange	  konflikter	  og	  for	  mange	  regler,	  hvad	  angår	  brugen	  af	  it.	  Etikken	  blandt	  børnene	  
omkring	  brugen	  af	  IT	  er	  derfor	  blevet	  meget	  god.	  	  

	  
Jeg	  er	  glad	  for	  at	  have	  mødt	  jer,	  og	  jeg	  vil	  ønske	  jer	  al	  mulig	  held	  og	  lykke	  fremover.	  
	  
Mange	  hilsner,	  
Roar	  Bruun	  
København	  den	  13.	  marts	  2017	  
	  
	  
	  
	  


