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                     Roskilde, d. 18. februar 2016 

Baggrund for tilsyn på Ros Privatskole (skolekode: 280396) 

Som det har været tilfældet de forgangne år, har Ros Privatskole været inde i en kolossal 
udvikling det seneste år med en større udvidelse af skolen, hvilket helt konkret betyder 
en ny gymnastiksal med flotte bade- og omklædningsrum, topmoderne fysiklokale samt 
en børnehave i tilknytning til skolen. Ligeledes er samtlige klasselokaler veludstyrede 
med activeboards og alt tænkeligt, moderne IT-udstyr.  

Skolen vægter generelt efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne 
meget højt, hvilket vil sige, at skolen f.eks. har egen læsevejleder, AKT-lærer osv. 
Faglighed og trivsel går hånd i hånd på skolen, da trivsel for skolens ledelse er en klar 
forudsætning for at kunne lære.  

Tilsynsrapporten er udfærdiget i henhold til Bekendtgørelsen om friskoler kapitel 3, §9a, 
hvor det fremgår, at tilsynet bl.a. skal omfattende følgende punkter: 

• Vurdering af elevernes standpunkter i dansk, matematik, historie og engelsk. 

• Vurdering af om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering 
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

• Vurdering af om skolen  overholder kravet i lovens §1, stk. 2, pkt. 4, om at 
forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

• Vurdering af om undervisningssproget er dansk i alle fag undtaget religion og 
fremmedsprog. 

Rammer for tilsynet 

Som sædvanligt var jeg mest interesseret i at danne mig et helhedsindtryk af skolen, 
dens skolekultur og generelle atmosfære, hvilket jeg fik lejlighed til fra morgenstunden 
samt generelt i pauserne. Det blev aftalt, at jeg skulle observere undervisningen i seks 
forskellige fag og klasser, som det fremgår herunder. Jeg ønskede ligeledes at få et 
indtryk af lærernes didaktiske og metodiske overvejelser, samt hvorledes undervisningen 
lever op til kravene i Fælles Mål. Efter hver lektion fik læreren en kort feedback samt 
forslag og idéer til undervisningspraksis. Jeg påpegede de positive iagttagelser såvel som 
ting, læreren kunne være opmærksom på fremover.  



Nedenstående er en oversigt over hvilke klasser og fag, jeg observerede undervisning i. 

Iagttagelser i undervisningen  

Dansk, 2. kl. 

Klassen arbejder med billedromanen ”Nete og Mørket” i grundbogen ”Fandango”. 
Børnene er klart vant til litterære samtaler og kender danskfaglige begreber som f.eks. 
”fortællertyper” og ”komposition”. Eleverne er aktive i timen samt meget nysgerrige. 

Læreren gør brug af fængende oplæsning, 
kommunikative samarbejdsformer såvel som 
individuelt arbejde. Eleverne er vant til at 
samarbejde. Der drages interessante litterære 
paralleller i mange forskellige retninger. Foruden det 
litterære arbejde, fokuseres der også rent 
metasprogligt på især verbers funktion. Jeg noterede 
mig desuden, at hovedparten af eleverne er rigtigt 
godt med i forhold til fonologisk afkodning samt 
læsning af mest almindelige danske ord.  

Dansk, 7. kl. 

Der arbejdes med systemet ”Fandango”, og klassen fordyber 
sig i dag i den lyriske genre og dens kendetegn. I en god 
vekselvirkning mellem makkerarbejde og læreroplæg 
arbejder eleverne i små grupper med at lære lyrikgenren at 
kende. Der snakkes om ”metrik, sprog og indhold”, og 
eleverne bliver også sat til selv at producere egen lyrik med 
afsæt i grundbogens genrebeskrivelser. Læreren opfordrer 

Klasse Fag

Dansk 2. kl

Dansk 7. kl

Musik 0.kl

Engelsk 8. kl.

Matematik 5.kl

Historie 6. kl



eleverne til at tænke over ”positivt og negativt” ladede ord, og der skabes gode 
billedlige eksempler samt forbindelse til andre områder, eleverne kender til i deres eget 
liv. På trods af, at der her er tale om en 7. kasse, er fokus primært på det faglige 
indhold, ligesom f.eks. mobiler eller facebook på ingen måde optræder som forstyrrende 
elementer. 

Musik, 0. kl 

I den velindrettede børnehaveklasse starter eleverne med en repetition af kendte 
sanglege som f.eks. ”Hjulene på bussen”. I klassen er der masser af elementer, der 
inviterer til fordybelse i skriftsproget. Lærerne gør bevidst brug af sproglig stilladsering 
ved at understøtte børnenes sproglige udvikling, 
og der er et klart fokus på det danske sprogs 
særlige ”prosodi” (rytme, stød og betoning). 
Børnene virker trygge og glade og er meget ivrige 
efter at synge/lege med. Der er indlagt masser 
af bevægelsesaktiviteter i løbet timen, og 
eleverne virker bekendte med, hvilke regler der 
gælder for skift i undervisningens aktiviteter. Der 
leges ”Tag den ring og lad den vandre” i 
rundkreds, hvor både tal samt sociale 
færdigheder som at vente på sin tur trænes.  

Historie, 6. kl 

Timen starter med en lille snak om dagens ”breaking 
news” og der skabes tråde til det emne, klassen for 
tiden beskæftiger sig med, nemlig besættelsestiden. I 
denne lektion fokuseres i særdeleshed på begrebet 
”danskhed” og den betydning, anden verdenskrig har 
haft for det, vi betegner som værende ”dansk” kultur. I 
børnehøjde tales om vigtige begreber som ”minoritet” 
versus ”majoritet”, subkulturer samt forskellige former 
for kultursyn (statisk og dynamisk). Eleverne virker 

reflekterende og vant til at indgå i sådanne metakulturelle samtaler. Der arbejdes også 
målrettet med ordforrådstilegnelse af historiske samt andre førfaglige udtryk.  

Engelsk, 8. kl 

Med udgangspunkt i arbejde med fagtekster rettes fokus i 
denne lektion mod ordklasser, f.eks. adverbialer. Hermed 
lægges der op til metasproglige samtaler omkring ordstilling 
på engelsk, og læreren bruger flittigt elevernes 
forhåndsviden fra den danske grammatik og inddrager denne 



på engelsk. Her er en høj deltagelse i samtalen fra elevernes side, og timen er en 
variation af læreroplæg, direkte forklaringer samt makkerrefleksion og vidensdeling 
blandt eleverne i de udleverede opgaver.  

Matematik, 5. kl. 

Der arbejds i denne time med forskellige opgaver, læreren har lagt til dagens vikar. Alle 
opgaver har forskellige omskrivninger til fælles. Der omregnes brøker, procenter osv. 
Som i de øvrige klasser er her en god arbejdsro, og der er respekt for undervisningen 
samt makkerarbejdet. Enkelte elever kommer for sent, og de sætter sig herefter høfligt 
og undskyldende på deres pladser og kommer straks i gang med opgaverne. På tavlen 
gennemgår vikaren forskellige regnestrategier, som eleverne kan læne sig op ad.  

Konklusion 

Skolens personale består tydeligvis af mange læreruddannede 
ildsjæle, der brænder for at give børnene en god uddannelse, men 
i lige så høj grad en stærk identitet med respekt for egne og 
andres værdier. Eleverne er vant til at diskutere og argumentere, 
og det virker som om, eleverne er gode til at passe godt på 
hinanden qua det familiære og intime skolemiljø. Der kan ikke 
herske nogen tvivl om, at Ros Privatskole er et dejligt sted at 
lære. Den udprægede arbejdsro, respekt for 
undervisningssituationen, den gode tone samt omsorgsfulde 
”ånd” i de klasser jeg besøgte, var særdeles iøjefaldende. 
Skolen vægter elevmedbestemmelse højt, og eleverne inddrages 
i alle de situationer, hvor det giver mening. Skolen har også eget ”nyhedsmagasin”, 
hvor eleverne er forfatterne og sætter emner til debat, der vedrører hverdagen på 
skolen. Der arrangeres spændende udflugter og lejrskole lige fra Gilleleje til Istanbul.  

Da eleverne for størstedelens vedkommende har tyrkisk kulturel baggrund, ser skolen 
det som sin fornemste opgave at skabe sammenhæng i børnenes liv samt bygge broer 
mellem den primære, sekundære og teritære socialisation. Man mærker, at eleverne 
føler sig værdsatte og at der hersker dermed et ”additivt” syn på tosprogethed.  

På baggrund af mit besøg samt mine samtaler med skolelederen, elever 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 både hvad angår det faglige niveau, 
men i mindst lige så høj grad opdragelsen til et liv med frihed og folkestyre. 

Med venlig hilsen 

Peter F. Jensen 




