
  

 

TILSYNSRAPPORT FOR PERIODEN 

SKOLEÅRET 2020/21 

 

Dagbehandlingsskolen Polaris 

Frederiksberg 

Nordre Fasanvej 99 

2000 Frederiksberg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børne- og Ungeområdet, Skoleafdelingen 

 



 

Tilsynets formål 

Tilsynet skal sikre, at VIKASKU giver et undervisningstilbud, der følger folkeskoleloven og tilhørende 

bekendtgørelser. 

 

1. Oplysninger om institutionen 

A. Navn på skole/institution 

Dagbehandlingsskolen Polaris Frederiksberg 

Nordre Fasanvej 99 

2000 Frederiksberg 

Skolekode 281614 

Polaris har indgået rammeaftale med Frederiksberg Kommune i marts 2021. 
 

B. Pædagogisk-psykologisk rådgivning: C. Samarbejdsrelationer 

Elever på VIKASKU betjenes PPR i Frederiksberg 

Kommune.  

Den henvisende kommune samarbejder med 

VIKASKU om udarbejdelse af handleplaner for 

den enkelte elev.  

 

Skolen på Duevej (samarbejde om prøveafvikling 

fra skoleåret 2021/22) 

Ungecenter Frederiksberg, Frederiksberg 

Kommune 

PPR, Frederiksberg Kommune 

Undervisning Idræt fysik-kemi  

D. Institutionsbeskrivelse 

Polaris Frederiksberg er beliggende i lokaler i tre sammenhængende bygninger på Nordre Fasanvej på 

Frederiksberg. Skolen er indrettet med lokaler til gruppeundervisning og indeholdende individuelle 

arbejdspladser. Skolen indeholder desuden lokaler til individuelle samtaler og sociale aktiviteter som 

fx kantine. Skolen råder desuden over en delvist lukket gård med loungeområder til eleverne. 

Der anvendes it i undervisningen, og eleverne tildeles egen computer ved skolestart. 

Fysik-kemi, biologi og idræt foregår i Behandlingsskolernes fælles faglokaler i på Linde Allé i Vanløse. 

Polaris udgør et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, hvor den enkelte elevs undervisning 

tilrettelægges i samspil med elevens behandlingsbehov.  

Polaris er er tilbud for elever i kategori 2 og 3, og eleverne kan indskrives fra 6. til 10. klassetrin. 

Kategori 2-elever forventes at indgå i klasser på op til 8 elever; elever i kategori 3 har behov for 

mere skærmning og tættere voksenstøtte. 

Pr. 24. juni 2021 er der indskrevet 16 elever på 7. og 8. klassetrin. 

E. Målgruppebeskrivelse 

Polaris er et skoletilbud for normaltbegavede unge med psykiske lidelser som angst, skizofreni, 

personlighedsforstyrrelser og depression. Ofte har eleverne flere samtidige diagnoser og 

problematikker, der gør, at de udvikler sig bedst i et særligt tilrettelagt skoletilbud, hvor behandling 

prioriteres og vægtes højt. Eleverne kan indskrives fra 6.-10. klassetrin. 

Polaris Frederiksberg har derudover en egen afdeling, der tilbyder en indsats til elever, der er særligt 

skolevægrende og/eller behandlingskrævende (kategori 3). Tilbuddet giver mulighed for at starte 

brobygningen til skolen i hjemmet med opsøgende voksenkontakt og højere normering i mindre, 

afskærmede grupper. Indsatsen skal visiteres særskilt og er ikke en del af det almindelige 

skoletilbud. 



 

 

 

2. Personale og undervisning 

A. Beskrivelse af ledelse og pædagogisk personale 

Skoleledelsen består af  

Peggy Rox, skoleleder (kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab). 

Naja Baran, læringsansvarlig souschef (læreruddannet) 

Lærke Ammitzbøll Bogh, ledende psykolog (cand.psych. aut.) 

Stephanie Cooper, behandlingsansvarlig psykolog (cand.psych.) 

Tobias Karnøe, dagbehandlingschef (læreruddannet og cand.psych.aut.) 

På dagbehandlingstilbuddet er ansat 9 lærere og 2 pædagoger. 

Desuden er ansat to skolekonsulenter tilknyttet Polaris´ skolevægringsprojekt 

(Fremmødeprojektet). 

 

B. Beskrivelse af undervisningen generelt 

Forefindes undervisningsplaner indeholdende undervisningstid og -forløb? 

Ja. Polaris har fremsendt eksempler på elevplaner, hvoraf undervisningsforløb fremgår. 

Undervises der i fuld fagrække? 

Ja. Polaris har fremsendt timefordelingsplan og klasseskema 

Fritagelser for fag, prøver samt lægeerklæringer ved nedsat undervisningstid? 

Ingen oplysninger om fritagelser. 

National trivselsmåling 

Gennemført. 

Nationale test 

Gennemført. 

Folkeskolens 9. klasse-prøver 

Ikke aktuelt, da Polaris Frederiksberg ikke har elever på 9. klassetrin i indeværende skoleår. 

Beskrivelse af undervisningsmidler og -materialer, herunder it 

Polaris Frederiksberg oplyser, at de anvender både digitale og analoge læremidler.  

 

3. Beskrivelse af forhold vedr. det enkelte barn 

A. PPR-udtalelse vedr. barnet/den unge  

Polaris´ egne psykologer er tovholdere for indsatsen omkring den unge, og behandlingen 

tilrettelægges i tæt samarbejde med elevens faste psykolog 



B. Undervisningsstedets notater vedrørende den enkelte elevs undervisning og faglige 

udvikling (elevplan)  

Polaris benytter Meebook som læringsplatform. Denne indeholder også elevplan. 

C. Magtanvendelse i forbindelse med undervisningen  

Frederiksberg Kommune skema til indberetning af evt. magtanvendelse, som skal sendes til 

Frederiksberg kommune Skoleafdelingen. 

Skoleafdelingen har ikke modtaget nogle indberetninger om magtanvendelse i skoleåret 2021/22. 

 

4. Tilsyn 

A. Tilsynsførende 

Frederiksberg Kommune, Skoleafdelingen 

Smallegade 1, 2000 Frederiksberg v. 

Mette Anker, specialundervisningskonsulent i Skoleafdelingen 

Morten Frouvne Vincentz, specialkonsulent i Skoleafdelingen 

B. Kontaktoplysninger 

Mette Anker  

mean11@frederiksberg.dk, telefon: 38210076  

Morten Frouvne Vincentz 

movi07@frederiksberg.dk, telefon: 38210195 

 

C. Tilsynsperiode 

Tilsynet for indeværende skoleår dækker en begrænset periode fra medio marts til ultimo juni 

2021. 

Der er gennemført et tilsynsmøde den 23. juni 2021 med skolens ledelse. Ved samme 

lejlighed har tilsynet haft lejlighed til at besigtige skolens lokaler, herunder 

undervisningslokaler.  

Tilsynet har ikke observeret undervisning i denne tilsynsperiode. 

  

D. Indhentede materialer/dokumenter i forbindelse med tilsyn 

Tilsynet har modtaget følgende dokumenter:  

Oversigt over personale, herunder oversigt vedr. linjefagskompetence og 

uddannelsesbaggrund.  

CV og oversigt vedr. ledelseskompetence for ledende psykolog og skoleleder. 

Oversigt over elever med angivelse af klassetrin og klassebetegnelse samt 

indskrivningsstatus.  

Timefordelingsplan for skoleåret 2020/21. 
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Grundskema samt to eksempler på individuelle skemaer. 

Eksempler på elevplaner. 

Ugebrev for V-klassen. 

E. Beskrivelse af tilsynsbesøg 

Anmeldt tilsynsbesøg d. 23. juni 2021 

Kl. 09.00 

Møde med skoleledelse 

Kl. 10.30 

Rundvisning på skolen 

Kl. 11.30  

Pause 

Kl. 11.45 

Afsluttende møde med skoleledelse 

 

 

5. Vurdering 

A. Helhedsindtryk 

På baggrund af tilsendte dokumenter, besøg på skolen samt møde med skoleledelse vurderer 

tilsynet, at Polaris giver et undervisningstilbud, der lever op til folkeskolelov og tilhørende 

bekendtgørelser. 

B. Anbefalinger/evt. stillede krav 

Ingen 

 

 

6. Godkendelse 

Dato 

 

Skoleleder for 

dagbehandlingstilbuddet 

 

 

Tilsynsrapporten bedes underskrevet af skoleleder og returneret til tilsynsførende senest 3 

uger efter modtagelsen samt lægges på skolens hjemmeside. 

Det er muligt for skolen at vedlægge kommentarer til rapporten, som vil fremgå som bilag til 

denne.  

 


