
 

 

Tilsynserklæring for Ros Privatskole 2018 

Af tilsynsførende Peter Jensen 

 

                                                    Roskilde, d. 12. februar 2018 

Baggrund for tilsynet på Ros Privatskole (skolekode 280396) 

I henhold til Friskolelovens § 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:  

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.  

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen.  

3) at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre 

samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 

menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.  

4) at undervisningssproget er dansk.  

5) om skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme 

donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms. 

Konklusion 

Som ved mine tidligere tilsynsbesøg på skolen mærker jeg generelt en høj grad af nysgerrighed, 

imødekommenhed og glæde blandt eleverne. Især nysgerrighed er klart et bærende element i 

skolens kultur, hvor eleverne ofte er opsøgende, spørgende og interesserede i verden omkring 

dem. Dette understøttes f.eks. af de mange emneuger og tværfaglig forløb, der giver mulighed for 

fordybelse.  

Der gøres flittigt brug af sammenligninger af sprog, hvor elevernes modersmål inddrages som et 

aktiv, hvilket er absolut hensigtsmæssigt, da eleverne har dansk som deres andetsprog. 

Skolen sikrer også, at eleverne undervises i UEA, seksualundervisning og i færdsel. 

Der afholdes jævnligt læse- og klassekonferencer, hvor hvert barns læring og trivsel drøftes, og der 

aftales tiltag og handleplaner for at fremme både læring og trivsel. 

Skolen er generelt god til at sikre, at der fokuseres på lærernes didaktiske, relationelle og 

klasseledelseskompetencer, ligesom det venlige undervisningsmiljø fremmer klart læring. 



 

 

 

Ad 1) Undervisningen på Ros Privatskole tager afsæt i de ministerielle Fælles Mål. Skolens 

gennemsnit ved de bundne prøver i sommeren 2017 var 6,4, mens landsgennemsnittet for 

folkeskolen lå på 7,1. Dermed lægger Ros Privatskole sig i år en anelse under landsgennemsnittet, 

dog skal det tages i betragtning, at undervisningseffekten ifølge CEPOS er på +0,5, hvilket er i den 

god ende, og skolen er på denne liste også blandt skolerne med den højeste undervisningseffekt.  

Mit generelle indtryk af elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik og engelsk er, at det står 

mål med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen. Når skolens ledelse erfarer, at der på 

nogle punkter er plads til forbedring, iværksættes tiltag for at styrke det, der skal forbedres. F.eks. 

har man på baggrund af resultaterne for de bundne prøvefag i 2017 vurderet, at eleverne havde 

behov for yderligere kompetencer på IT-området. 

Ad 2) Skolens samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering samt naturligvis 

afgangskaraktererne fra 2017, generelt mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Skolen er opmærksomme på at kortlægge elevernes faglige niveau. Selvom skolens undervisning 

generelt kan betegnes som ”modern classic”, er der konstant fokus på nye undervisningsformer, 

materialer og pædagogisk-didaktiske strømninger. Det er tydeligt, at den generelt høje grad af 

respekt for undervisningssituationen er med til at fremme både læring og trivsel.  

Skolen arbejder systematisk med læseindsatser og trivsel – det er ikke noget nyt i år, men i 

indeværende skoleår er der særligt fokus på ”digital dannelse” og dermed brug af IT i 

undervisning. På samme vis har lærerne også fået en opkvalificering på dette område.  

Ad 3) Skolen forbereder bestemt eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og 

folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 

og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Dette kan ses f.eks. ved at hele 

ledelsen konstant har ”åben dør”, hvor både elever og lærere til enhver tid kan henvende sig med 

deres idéer, frustrationer, tanker og bekymringer, kærestesorger osv. Der er klare handleplaner 

ift. anti-mobning og der gribes omgående ind overfor enhver form for diskrimination.   

Skolen har et tæt samarbejde med den kommunale skolesocialrådgiver såvel som PPR ift. børn, 

der har udfordringer ift. trivsel eller faglighed, der kræver en særlig indsats. 

Eleverne tør åbenlyst at ytre sig, også hvis de mener noget andet end flertallet, ligesom 

undervisningen grundlæggende giver eleverne mulighed for at arbejder med samfundsmæssige 

problemstillinger, der ofte har karakter af undersøgende projekter i den tværfaglige undervisning. 

Her er der i særdeleshed fokus på fællesmenneskelige temaer. Der er også et stort fokus på at 

styrke elevernes kommunikative kompetencer, da dette både styrker de lingvistiske, pragmatiske 

og diskursmæssige kompetencer. Der hersker en anerkendende tilgang til eleverne, og lærerne 

gør en dyd ud af, at ingen bliver overset eller får lov til at forholde sig passivt i undervisningen. 



 

 

Selvom alle elever har tyrkiske rødder, er der også mange kulturelle forskelle blandt dem, som er 

genstand for spændende diskussioner. Der er netop et særligt fokus på identitetsdannelsen på 

skolen, og eleverne er vant til at møde en lærergruppe, der arbejder meget med begrebet 

”udsyn”. Dertil kommer, at eleverne kommer fra flere lokalområder, som også præger kulturen på 

skolen.  

Eleverne er f.eks. også vant til dagligt at se ”DR Ultra nyt” og diskutere begivenheder omkring dem 

både lokalt, nationalt og globalt. 

Et stort fokusområde i år er dermed, som i tidligere år, demokratisk dannelse og medborgerskab. 

Børnene er vant til at blive inddraget i mange beslutninger, der vedrører dem, og på pædagogiske 

dage på skolen samt på interne møder aftales fokuspunkter ift. demokratisk dannelse.  

Endeligt har skolen også stort fokus på sund kost, som børnene dagligt kan købe i kantinen. 

Ad 4) Undervisningssproget er dansk på Ros Privatskole. 

Ad 5) Donationer til skolen i regnskabsåret 2017, der tilsammen overstiger kr. 20.000 eksl. moms.: 

Skolens revisor har overfor undertegnede oplyst, at skolen ikke har modtaget nogen donationer i 

seneste regnskabsår.  

 

Iagttagelser i undervisningen  

Engelsk, 1. kl. 

Klassen arbejder med opbygning af ordforråd inden for emnet ”tøj og beklædningsdele”. De lærer 

faste udtryk og afprøver i praksis med hinanden og læreren som sparringspartnere. 

Undervisningen er karakteriseret af ”IRF” princippet, hvor læreren stilladserer ved at stille 

spørgsmål og støtte eleverne i at finde forskellige svarmuligheder. Eleverne skal også arbejde 

skriftligt med ordene i deres ”ordsky”, de laver i hæftet. Undervisning suppleres med små 

videoklip. Der arbejdes med for børnene nære hverdagsemner ud fra tankerne bag f.eks. bogen 

”Tidlig sprogstart” af Annette Søndergaard Gregersen (forlaget Samfundslitteratur).  

Fysik/kemi, 8. kl. 

Der arbejdes med faglig skrivning og repetition af gennemgået stofområder vedr. atomer, 

protoner og neutroner. Eleverne stilladseres i at kunne formulere sig på fagsprog ift. det særlige 

sproglige register, der knytter sig til faget. Eleverne er meget dedikerede og engagerede i 

undervisning. Eleverne har lært at bruge det periodiske system og bruger aktivt dette til den 

faglige skrivning, hvor det kræves, at de reflekterer over deres nye viden og bruger dette aktivt på 

fagets eget sprog.  



 

 

Matematik, 7. kl. 

Klassen har i denne lektion fokus på udarbejdelse af grafer for f.eks. at kunne behandle data om 

målinger. Dette er en del af et længere forløb med fokus på koordinatsystemer. Eleverne har lært 

at bruge excel til denne type af opgaver. De bliver af læreren instrueret i at kunne benytte 

forskellige formler til deres beregninger i excel. Undervisningen foregår mestendels i denne 

lektion efter de deduktive princip, hvor eleverne præsenteres for det faglige stof, som de dernæst 

træner individuelt eller parvis ud fra opgaverne i grundbogen.  

Dansk, 8. kl. 

Klassen arbejder med en opfriskning af deres tilegnede viden om litterære perioder. Eleverne har 

fået et skema med en oversigt over disse. Eleverne præsenteres for, hvad en synopsis er, og hvad 

den skal indeholde. Læreren eksemplificerer med for eleverne relevante og nære eksempler. 

Eleverne har lavet en opgave, hvor de skal nærlæse udvalgte tekster om de litterære perioder, 

som de efterfølgende skal præsentere for klassen. Eleverne er spørgelystne og forholder sig kritisk 

og undrende ved at stille spørgsmål til disse perioder og deres mest kendte filosoffer og forfattere. 

De viser dermed, at de er i stand til at drage paralleller og forbinde deres nye viden med deres 

eksisterende. Der arbejdes induktivt med undersøgelse i grupper samt plenum-fremlæggelser. 

Dansk, 3. kl. 

Eleverne har forinden denne lektion arbejdet grundigt med novellen ”de magiske stylter” med 

venskab som tema. Eleverne har derhjemme skrevet et ”mini-essay” om, hvad en god ven er, som 

de så fremlægger for klassen i dag. Der laves fælles mind-map på tavlen med fokusord ift. hvad der 

kendetegner en god samt en dårlig ven. Det mærkes tydeligt, at eleverne oplever, at deres skriftlig 

bidrag bliver værdsat af læreren. Dernæst arbejdes der med sproglig korrekthed med særligt vægt 

på udsagnsordene. Arbejdsformerne skifter mellem lærerstyring og makkerarbejde. Der er højt 

fagligt fokus og god energi at spore blandt børnene.  

Matematik, 1. kl. 

Klassen har i et stykke tid arbejdet med forskellige matematiske discipliner, mestendels gennem 

materialet ”Matematrix”. I denne time er børnene i gang med at spille nogle sjove matematikspil, 

hvor de skal bruge til tillærte færdigheder for at kunne deltage i spillet. Andre får lov til at sidde og 

hygge sig med nogle træningsopgaver, der lægger sig op ad de samme matematiske færdigheder.  

Sammenfatning 

Jeg oplever Ros Privatskole som en skole, der hviler på et solidt pædagogisk og fagligt grundlag i 

overensstemmelse med skolens vision, samtidigt med at undervisningen til stadighed evalueres og 

udvikles med fokus på, at elevernes faglige og alsidige personlige udbytte bliver størst muligt. 



 

 

Dette kan f.eks. ses ved dette skoleårs fokus på IT-dannelse og et stærkt samfundsfagligt fokus – 

også i indskolingen. 

På baggrund af mit besøg samt mine samtaler med skolelederen og lærere, er det min klare og 

meget tydelige vurdering, at Ros Privatskole lever op til de af Ministeriet for Børn og Undervisning 

stillede krav. 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Jensen 

certificeret tilsynsførende 

 

 


