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1. Oplysning om institutionen 

 
A. Navn på opholdssted/institution og overenskomstpart 

Skolen Sputnik, afd. Rødovrevej 

Rødovrevej 395, 
2610 Rødovre 
 

 
B. Tilsynsførende, navn og adresse 
Lisbeth Sørensen 
Pædagogisk Psykologisk Konsulent i PPR, Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) i Rødovre. 

 

 
C. Pædagogisk-psykologisk rådgivning 
Der er indgået aftale med PPR Rødovre om, at PPR kan udfærdige PPV i forbindelse med 

revisitation, hvis elevens hjemkommune ønsker det. I øvrigt betjener PPR Rødovre ikke 

Sputnik Rødovrevej. Det gør elevernes hjemkommuner. 

Den løbende supervision til skolens personale foretages af psykologer  tilknyttet Sputnik centralt 
og/eller eksterne supervisorer. 
 

 
D. Institutionsbeskrivelse (antal børn, undervisningssted, antal lærere, leder) 

Skolens målgruppe er elever på mellem- og udskolingstrin, som er beskrevet indenfor 
autismespektret. I år er der indskrevet 28 elever på skolen.  
 
Der er ansat 13 undervisere i Sputnik Rødovrevej. Heraf er ni uddannede lærere, én er uddannet 
pædagog, én er uddannet pædagog samt har læst matematik på universitetet, én er både uddannet 
lærer og pædagog, og én er uddannet cand. soc. i pædagogik og sundhedsfremme. Desuden tæller 
ledelsen to personer, som er hhv. lærer- og pædagoguddannet. De to fungerer også som undervisere 
ved behov. Den øverste leder er kommet til Sputnik Rødovrevej fra en anden Sputnik-skole i januar 
2022. Alle underviserne har desuden taget forskellige efteruddannelseskurser. 
 
Skolen holder til i en stor villa, hvor der på første og anden sal er skabt læringsrum til grupper. 

Desuden har alle elever en plads i rum til kun to elever, og disse er indrettet personligt med 

udsmykning af vægge m.m. I stueetagen er der et stort, fælles opholdsrum inddelt i zoner til 

forskellige aktiviteter samt et køkken og forskellige møderum. I kælderen er blandt andet indrettet 

træningslokale, og der er krea- samt træ-værksted.  
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E. Samarbejdsrelationer (tilknyttet skole, lærersamarbejde, skolebibliotek, adgang 
til faglokaler mv.) 

En underviser står for fysikundervisning på Tinderhøj Skole, og idrætsundervisning foregår ude af 
huset. 
Elever, som skal til Folkeskolens Afgangseksamen, tilmeldes på Tinderhøj Skole med 
klassebetegnelsen 9.Å.  
 

 
F. Særlig undervisningsmæssig service (efteruddannelsesmuligheder, deltagelse i 
skoleledermøder mv.) 

Fastansatte undervisere deltager i SNE (systemisk narrativ efteruddannelse).  Desuden tilbydes 
følgende kurser og uddannelser: Introkursus, grundkursus i autisme og fortsætterkursus i autisme. 
Desuden udbydes følgende nye kurser: Grundkursus i angst og psykiske lidelser, kursus i 
mentalisering, kursus i skolevægring og kursus i specialundervisning.  
 
Hvert team modtager ekstern supervision seks gange årligt. Sputnik Rødovrevej samarbejder 
med to af Sputniks psykologer.  
 
På skolen er og tilstræbes en kultur, hvor de ansatte er refleksive sammen. Der er ofte 
personalemøder: En gang ugentligt drøftes eleverne på skift samt praksis omkring den enkelte 
elev. Hver morgen møder alle ansatte ind til et personalemøde, hvor der tages udfordringer 
ift. daglig pædagogisk praksis op. Dette møde overværede jeg i forbindelse med det planlagte 
tilsynsbesøg (se afsn. 4.A).  
 
Der holdes seks årlige aftenmøder med oplæg og temaer, og personalet tager årligt på internat 

sammen. 

 

 
G. Overenskomst vedrørende undervisning (overenskomstdokumentet vedhæftes) 

Der er indgået overenskomst med Rødovre Kommune (se Bilag 1). 
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2. Personale og undervisning 

Beskrivelse af undervisningens ordning 
 

A. Beskrivelse af lærere og ledelse 

Lærernes navne og uddannelse, herunder en beskrivelse af personalets særlige kursusvirksomhed 

eller relevante erfaringer 
Tilsynet har modtaget en oversigt (se Bilag 2). 
 
Lederens navn og funktion samt uddannelse og kvalifikationer 
Leder: Carsten Laursen, pædagog (se Bilag 2 for lederuddannelser og andre efteruddannelser). Er 
ansat på Sputnik Rødovrevej fra 17.01.22. 

Souschef: Jakob Iversen, lærer (se Bilag 2 for efteruddannelser). Er fastansat i denne stilling fra 

august 2020. 

 

 
B. Beskrivelse af undervisningen generelt 

Traditionelt har mange elever været indskrevet på Sputnik Rødovrevej i såkaldte solistordninger – 
dvs. et tilbud, hvor de blev undervist alene i 1:1 ordninger. I sidste års tilsynsrapport står, at ledelsen 
ønskede at ændre kulturen til, at alle elever blev indskrevet i en gruppe. 
 
Den nye leder, Carsten, og souschef, Jakob, er optagede af, at verden udenfor og efter skolen ”ikke 
tager hensyn”. For dem får det den betydning, at eleverne er nødt til at forholde sig til at være 
sammen med andre. Ledelsen oplever også, at skolen får eleverne lidt tidligere end før, dvs. når de 
ikke har helt så mange dårlige erfaringer med skoleliv, og det betyder, at flere af dem har mulighed 
for at deltage i fællesskaber i Sputnik Rødovrevej. At eleverne ikke har det helt så svært som før får 
også den betydning, at der ikke følger den samme økonomi med som tidligere, så der er ikke 
mulighed for at lave 1:1 ordninger i samme grad. Ledelsen pointerer dog, at de ikke ser dette som en 
forringelse af tilbuddet, men at de har mulighed for at hjælpe eleverne med at blive en del af 
fællesskaber i skolen og at ruste dem til det samme efter skolen. Derved har eleverne ikke brug for 
”solisttilbud” i samme grad, og lige nu er kun én elev indskrevet i et sådan.  
 
I interview med en lærer bakker han op om, at grupperne er et godt øverum for eleverne, og han 
siger, at gruppeorganiseringen er faldet på et godt tidspunkt i forhold til den elevgruppe, som skolen 
tager imod. Han oplever, skolens nuværende elever profiterer af det. Han er dog også optaget af, at 
der stadig må være børn/unge, hvis funktionsniveau er dårligere, og han spørger, hvor de mon er nu?   
 
På skolen er eleverne organiseret i grupper med seks elever. De har et klasserum, og så er der lokaler, 
hvor de kan trække sig hen, hvis de har brug for luft fra klassefællesskabet – det kaldes 
”basepladser”. En underviser har særligt fokus på de elever, som trækker sig (f.eks. i forhold til at få 
dem med i klassefællesskabet igen) og en anden på eleverne i klasserummet.  
 
I Sputnik Rødovrevej er alle elever særligt tilknyttet to/tre voksne. Sammen står de for både 
undervisning og behandling af eleven via ”den integrerede indsats”. I dette ligger, at personalet hele 
tiden forholder sig til, hvad opgaven kalder på i forhold til følgende ofte sammenhængende 
indsatser:  
- Undervisning (almen dannelse og faglighed)  
- Socialpædagogik (personlig dannelse og trivsel i et socialt og samfundsmæssigt perspektiv) 
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- Behandling (nye handlemuligheder ift. den enkeltes udfordringer) 
 
Ledelsen reflekterer over, at underviserne kan opleve en grad af kontroltab, når de nu skal være 
sammen med flere elever i en gruppe – der kan ske flere uforudsete ting, underviseren kan ikke være 
helt så tæt på den enkelte elev, og det er en balance at vurdere, hvor længe en elev har gavn at 
trække sig til en baseplads. Underviseren sætter også ord på, at han skal give mere ”slip” på eleverne, 
når han underviser dem i gruppe frem for i solisttilbud.  
 
Teamsne kan få sparring på morgenmøder, personalemøder, teammøder samt i supervision med 
intern psykolog. Ledelsen oplever, at nogle undervisere endnu er uprøvede i at samarbejde 
systematisk om de nye grupper, men at kulturen på stedet er, at underviserne ønsker at udvikle sig. 
Dette er også min oplevelse i mine samtaler med undervisere på gangene, til morgenmødet og i 
klasserne, hvor underviserne beder om hinandens erfaringer og gerne deler ud af dem. Vi taler om 
muligheder for at gå mere på opdagelse i hinandens praksis via observationer og om evt. at bruge 
CO-teaching som samarbejdsmodel. Dette kan være et udviklingspunkt.   
 
Ledelsen fortæller, at grupperne tilsyneladende opfordrer eleverne til at blive mere aktive, når det 
kommer til at udvikle fællesskaber. Der er nu ønsker om elevfest og ture, og dette er noget, som 
elevrådet skal forholde sig til.  
 
Forefindes individuelle undervisningsplaner indeholdende undervisningstid og -forløb 
Ja: X Nej: 

Ved tilsynet er gennemlæst og drøftet to af disse med ledelsen. 
 

Folkeskolens 9. klasses afgangseksamen 
Det vurderes altid, i hvilke fag/eksaminer det er muligt og meningsfuldt for den enkelte elev at blive 
tilmeldt. I hvert tilfælde drøftes dette med elev og forældre, og skolen formulerer en anbefaling. 
Denne er forankret i, hvad skolen, forældre og eleven vurderer, eleven kan holde til.  
 
I år er otte ud af 13 afgangselever tilmeldt FSA i et forskelligt antal fag. To elever er tilmeldt fuld 
fagrække. 
 
Undervises i fuld fagrække og fuldt timetal? 
Dette varierer ift. den enkelte elevs muligheder og udfordringer. Det drøftes med eleven og dennes 
forældre, hvad han/hun vil profitere bedst af i forhold til den enkeltes mål med skolegangen. 
Generelt ønsker skolen ikke at fritage elever fra fag, da det kan blive svært for dem at koble sig på 
faget, hvis de har misset noget men ellers pludselig vil kunne få gavn faget. 
 
Beskrivelse af undervisningsmidler og materialer, herunder it-udstyr 
I klasserummene findes bærbare computere og interaktiv projektor. 
På skolen findes et stort udvalg af materialer: Bøger, hæfter, opslagsbøger osv. Desuden udvikler og 
producerer personalet også selv materialer. 
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3. Beskrivelse af undervisning for det enkelte barn 
 

A. PPRs udtalelse vedrørende barnet/den unge 
Hvert år vurderes på skolen alle elevers muligheder for at blive undervist i folkeskolen versus 
behovet for specialundervisning. PPR inddrages, hvis elevens hjemkommune ønsker det, eller hvis 
skolen har brug for PPRs vurdering/sparring. PPR Rødovre kan købes til opgaven.  

 
B. Undervisningsstedets notater vedrørende den enkelte 

Der skrives hvert år elevplaner, årsplaner og behandlingsplaner. Desuden skrives hver måned en 
status vedrørende den enkelte elev, og den lægger sig op ad de mål, som er beskrevet i 
behandlingsplanen.  
 
Tilsynet er optaget af, at notaterne om den enkelte elev bør have karakter af at være dynamiske 
værkstøjer, som kan fordre og vise udvikling. Tidligere har der været fokus på, at de forskellige 
skriftligheder virker meget forskelligt ind i denne målsætning, og sådan oplever jeg det stadig. 
 
Behandlingsplanerne vurderes grundige og refleksive med undervisningsfaglige mål, personlige mål 
og sociale mål. Derved er der grobund for, at de kan fungere som dynamiske arbejdsværktøjer. Det 
samme gælder månedsstatus, i hvilke der fremtræder tydelige mål med fokus på evaluering og 
indsatsbeskrivelse. Foruden at fungere som internt arbejdspapir på skolen så deles månedsstatus 
med elevens sagsbehandler, som derved får mulighed for at forstå elevens skoleliv og byde relevant 
ind på møder. I udarbejdelsen af månedsstatus anvendes evalueringsværktøjet GAS (Goal Attainment 
Scaling).  
 
Elevplaner og årsplaner skrives i redskabet Meebook, og der har de sidste tre år i tilsynet været 
opmærksomhed på, at Meebook ikke har fremmet mulighederne for udvikling af praksis i Sputnik 
Rødovrevej. Planerne opleves beskrivende og ofte uden at lægge op til indsatser og 
udviklingsmuligheder, hvilket ikke harmonerer med mine øvrige oplevelser af, at refleksion og øje 
på udvikling fylder i Sputnik Rødovrevej. Dette er drøftet ad flere omgange med tidligere ledere og 
souschef Jakob, som har givet udtryk for, at Meebook lægger op til en høj grad af vurdering af 
elevens færdigheder og ikke retter sig så relevant imod specialundervisning. Meebok, som 
redskab, er en præmis i Sputnik, og ledelserne på Rødovrevej har gjort flere tiltag mhp. at skabe 
bedre elev- og årsplaner - f.eks. via kursus, særligt arbejdsmøde med mig om dette og drøftelser 
med personalet. Vi er nu landet på, at ledelsen fortsat er opmærksom på planernes begrænsninger, 
og tilsynet ser på elev- og årsplanerne som ét ben, der halter lidt, i en krop, der ellers fungerer godt. 
Den samlede værdi af notater om den enkelte elev vurderes som relevant. 
 

 

C. Handleplan for undervisningen 

Handleplan er indskrevet i ovenstående notater/skriftlighed (afsn. 3.B). Den vurderes ved den årlige 

revisitation. 

 

 
D. Magtanvendelse i forbindelse med undervisningen 

Der er ikke oplyst om magtanvendelse i samvær med eleverne. 
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4. Tilsynet 
 

A. Beskrivelser af tilsynet 
Tilsynsførende 
Lisbeth Sørensen 

 
Stilling 
Pædagogisk Psykologisk Konsulent i PPR 

 
Kontaktoplysninger 
Pædagogisk Udviklingscenter (PUC) 

Tæbyvej 9, I. sal 

2610 Rødovre 

Tlf: 30767733 

 
Tilsynsperioden 
Tilsynet består i dette skoleår af: 
- Planlagt samtaleinterview med ledelsen den 31.03.22 

Dagsorden: 
o Gennemgang af tilsendt materiale 
o Hvad er I optaget af i dette skoleår? Hvad udfordrer, og hvad lykkes særligt? 
o Opfølgning på sidste års tilsynsrapport 
o Evt. hvad I ellers finder relevant  

- Anmeldt besøg den 05.04.22. Her observerede jeg personalets og ledelsens morgenmøde samt 
undervisning i tre klasser. Desuden interviewede jeg en lærer og havde samtaler med elever i 
klasserummene  

- Uanmeldt besøg den 26.04.22. Her observerede jeg undervisning i fire klasser   
 
Inden tilsynet er følgende modtaget: 
- Eksempler på klasseskemaer, ugeskema med fag og opgavebeskrivelser, individuelt elevskema, 

ugeskema med fordeling af undervisere på klasser 
- To eksempler på elevplaner 
- To eksempler på årsplaner 
- To eksempler på månedsstatus 
- To eksempler på behandlingsplaner 
- Oversigt over det undervisende personales kvalifikationer, uddannelse, efteruddannelse, kurser 

samt hvilke fag de underviser i 
- Oversigt over tilmeldinger til eksamen 

 
Fokuspunkter  
De sidste to år har ledelsen haft fokus på fordelingen mellem 1:1 undervisning og undervisning i 

grupper. Dette har udviklet sig støt, og et fokuspunkt er nu samarbejdet i personalegruppen om at 

udvikle fællesskaber med plads og hensyntagen til den enkelte elevs behov. Også næste år vil det 

være relevant at spørge til og observere, hvilke fællesskabende aktiviteter der er indført i de små 

klasser og på tværs af klasser, samt hvilke erfaringer de bringer med sig i forhold til elevernes 

læring, trivsel og udvikling. Desuden hvordan personalet får arbejdet med at gå på opdagelse i 

hinandens praksis.  
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Observationer 
Anmeldt besøg den 05.04.22 
 
Personalets og ledelsens morgenmøde  
- Som før, når jeg har observeret morgenmødet, oplever jeg, at der her er mulighed for at få 

respektfuld og effektiv kollegial refleksion/sparring. Dem, der melder sig, beskriver en 
udfordring, de står med i praksis og beder om sparring. Kolleger og ledelse byder kort ind med 
deres tanker. Der bruges metoden BEREIN (beskrivelse, refleksion, intervention). Jeg oplever, at 
kollegerne tilbyder deres refleksion, og at den, der tager en udfordring op, kan bruge det, som 
synes mest relevant – uden at skulle stå til regnskab for det på mødet.     

 
Undervisning i klasser  
- Tysk i klasse med tre elever, 8. kl: Normalt er der seks elever i klassen. Én har trukket sig til 

baseplads, to er fraværende. Dagens program står på tavlen på tysk. Der arbejdes med 
grammatik – eleverne laver indsættelsesøvelser med udsagnsord, hvorefter eleverne skaber og 
nedskriver sætninger. To piger fortæller mig, de er glade for deres lærer, og at de lærer meget i 
tysk. Læreren anerkender dem ved at sige, at de arbejder hårdt og lærer meget. Adspurgt svarer 
én, at hun godt kan forestille sig at gå til eksamen i tysk næste år – den anden er mere usikker 
på, om hun kan klare det. Begge piger har gået i skole i almenskolen det meste af deres 
skolegang. En pige svarer adspurgt, at hun er glad for Sputnik Rødovrevej, fordi der ikke 
forventes mere af hende, end hun kan leve op til, og det giver hende lyst til at lave mere. 
Desuden føler hun, hun godt kan blive i klasserummet, fordi hun ved, hun har mulighed for at 
trække sig til en baseplads. Læreren opleves med smil og imødekommenhed  i samvær med 
eleverne. Læringsrummet virker trygt. 

- Kristendom i klasse med fire drenge og to undervisere: Temaet er Reformationen. En lærer står 
ved smart boardet og fortæller/formidler engageret om emnet. Det virker som om, han brænder 
for fagligheden. Eleverne engageres ved direkte spørgsmål, som de svarer på. Stemningen 
opleves god – med plads til pjat og kærlige drillerier. F.eks. siger læreren: ”Det hele kommer med 
i rapporten” – med grin og kig på mig.  

- Naturfag med tre elever: Klassen tæller seks elever, men to er ikke mødt op og én er gået syg 
hjem. Temaet er eksamen. Underviseren viser en film om eksamen og fortæller om mål og stof. 
Jeg er kun med til opstarten af lektionen og oplever ikke, at eleverne bliver aktive.  

 
Uanmeldt besøg den 26.04.22  
Jeg tages imod af leder Carsten. Vi aftaler, at han går op i klasserne og fortæller, jeg er i huset, og at 
jeg måske kigger ind. Carsten kommer tilbage og siger, jeg er velkommen i alle klasser. Jeg oplever 
generelt samme stemning og engagement i huset og i klasserne, som da jeg kom anmeldt. 
 
Undervisning i klasser 
- Tysk i klasse med tre elever: Samme klasse og lærer som ved anmeldt besøg. Jeg får samme 

oplevelser af faglighed og relation/miljø. Eleverne er i gang med skriftlige, grammatiske opgaver. 
- Kristendom i klasse med to elever: Der er vikar, da underviser er syg. Der ses film om Jehovas 

Vidner, og eleverne byder engageret ind.  
- Dansk i klasse med tre elever: En dreng trækker sig til baseplads, da jeg kommer ind (og 

forstyrrer). Han kommer igen fem minutter efter. Temaet er anmeldelser af tekster, eleverne er 
stille – jeg oplever, jeg forstyrrer dem, og jeg bliver derfor kun et kvarter. 

- Kristendom i klasse med tre elever: Temaet er etiske dilemmaer. Der samtales om, hvad 
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eleverne ville gøre i forskellige situationer – hvilke handlemuligheder, de ville have og hvilke 
valg, de ville træffe. Eleverne er stille, men underviserens entusiasme opleves at hjælpe 
elevernes refleksioner i gang. En pige trækker sig til baseplads, da jeg kommer ind. Hun kommer 
igen lidt efter.  

- Kristendom i klasse med tre elever: Temaet er hinduisme. En kort film sættes på, og derefter har 
to undervisere og eleverne en drøftelse af, hvad de særligt lagde mærke til. Når eleverne er 
stille, så spiller underviserne bold op ad hinanden: ”Når du siger sådan, tænker jeg…”.  

 

 
B. Helhedsindtryk 

Som de foregående tre år oplever jeg, at Sputnik Rødovrevej er en skole, hvor der hele tiden er blik 
for udviklingsmuligheder, og hvor det vægtes højt at skabe refleksive øjeblikke i personalegruppen - 
altid med øje for elevernes zone for nærmeste udvikling.  
 
Som de foregående år har ledelse og personale lukket mig ind til en åben, refleksiv og ærlig dialog om 
alle de spørgsmål, jeg stiller.   
 
Generelt ser jeg, at undervisernes engagement har stor betydning for, hvilket niveau eleverne kan 
deltage på. Jeg oplever, mange af skolens undervisere bruger ”hele sig selv” i samværet med 
eleverne: De fjoller, griner, forstørrer pointer og engagerer sig i stoffet. De har tæt kontakt til elever, 
som har en svær dag og har brug for ekstra opmærksomhed – de laver aftaler med eleverne og giver 
gerne en støttende skulder. Dette er nødvendigt for at skabe engagement og læring hos eleverne. En 
lærer sige til mig: ”Det fedeste er at se udviklingen hos eleverne. De har måske haft det frygteligt – de 
har et potentiale – og vi giver dem et sted at udvikle det.”  
At bringe meget af sig selv i spil som underviser kalder på støtte til at bevare sin professionalisme, og 
den får underviserne som beskrevet i afsnit 2.B.     
 
På baggrund af dette års observationer vurderer jeg, at der generelt er højere faglighed i 
klasserummene end tidligere år. Jeg oplever, eleverne deltager mere relevant i voksenstyrede 
aktiviteter end tidligere. Tidligere har underviserne ofte undervist én elev med stor hensyntagen til 
dennes interesser og særlige behov – nu ses i højere grad, at den enkelte elev indgår i et fællesskab 
om et fælles tredje, som er den fælles faglighed i klassen. Handler det kun om elevernes generelt 
højere funktionsniveau, eller er fællesskabet også med til at give mulighed for højere faglighed og 
søgen mod fælles mål? Det kan være relevant at drøfte dette mere næste år sammen med blikket på 
undervisernes samarbejde om grupperne (jf. afsn. 4.A). 
 
Det vil desuden være relevant i næste års tilsyn at spørge mere til elevernes fravær. Jeg oplever 
grupper med seks elever, hvor 2-3 elever er fraværende. Hvor ofte sker dette – og hvorfor? Og hvad 
gør skolen aktivt for at hjælpe eleverne i skole?  
 
Forslag til ændring for opholdsstedet/dagbehandlingstilbuddet 
Se ovenfor for relevante drøftelser i tilsynet næste år. Derudover ingen bemærkninger. 
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C. Stillede krav til anbringelsesstedet/dagbehandlingstilbuddet 

Ingen bemærkninger. 

 

D. Rådgivning og vejledning 

Det anbefales, at bevægelsen mod at tilbyde eleverne deltagelse i faglige fællesskaber fastholdes og 
gerne udvides på tværs af klasser/grupper, hvor det vil være relevant for den enkelte elev. Dette er 
ledelsen opmærksom på (jf. afsn. 2.B), f.eks. ift. elevernes ønsker om elevfest og ture. 
Det anbefales, at underviserne støttes i at udvikle deres samarbejde om klasserne, evt. via CO-
teaching (jf. afsn. 2.B). Dette er ledelsen også opmærksom på.  
 

 
E. Aftaler mellem tilsynsmyndighed og institution 

Skolen modtager tilsynsrapport inden sommerferien 2022.  
 
 
 

Dato:  
27.06.22 
 
 
Tilsynsførendes underskrift: 

 


