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       Roskilde, d. 27. marts 2013

Baggrund for tilsyn

Dette er det første tilsyn for Ros Privatskole (skolekode 280396), da den åbnede i august 
2012. Skolen fører undervisning fra børnehaveklasse til og med 5. klasse, og det er 
skolens plan at udvide med et klassetrin pr. år i fremtiden.

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.

Undertegnede er af skoleleder Muhammet Ataseven blevet bedt om at føre tilsyn med Ros 
Privatskole i indeværende skoleår.  Jeg har aftalt skolen besøg to gange, hvor jeg har 
observeret undervisning, haft samtaler med skolelederen og lærere samt præsenteret mig 
selv for lærerstaben og gjort opmærksom på, hvad et tilsyn indebærer.

Rammer for tilsynet

Tilsynet blev gennemført over to dage, henholdsvis d. 15. februar samt 27. marts 2013. 
Den første dag var jeg mest interesseret i at danne mig et helhedsindtryk af skolen, dens 
skolekultur og generelle atmosfære. Den anden tilsynsdag observerede jeg 
undervisningen i seks forskellige klasser, hvor jeg ville danne mig 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:

Historie, 4. kl.

Klassen arbejder med emnet "enevælden", men først læses der frilæsning i 10 minutter. 
Dette læsebånd er en tradition i alle klasser i den første lektion. Eleverne er fuldt 
koncentrerede om læsningen, hvorefter læreren efter en fælles brainstorm gennemgår 
nogle fakta omkring enevælden, men hele tiden i dialog med eleverne. Der spørges og 
grines, og læreren inddrager elevernes viden om emnet fra deres egen kulturbaggrund 
(tyrkisk). Her er trygt og uformelt uden at læreren fralægger sig lederskabet. Timen 
afsluttes med en spændende diskussion om demokratiets tilblivelse, og eleverne er yderst 
aktive i debatten.

Engelsk, 5. kl.

Der blev overordnet arbejdet med præpositioner, hvor eleverne skulle skrive logbog om 
dagens ordklasse. Der var en udpræget arbejdsro kun afbrudt af en gruppe elever, der 
skulle fremlægge noget om en selvvalgt sportsgren. Her herskede en positiv atmosfære, 
og to elever med særlige behov bliver også tilgodeset. Jeg gik en runde i klassen, hvor de 
fleste ubesværet kunne fortælle om deres påskeferie på engelsk. 

Matematik, 1. kl.

Eleverne finder ved timens start hurtigt deres pladser og undervisningen går i gang. 
Dagens emne er subtraktion, hvor læreren viser eksempler på tavlen med eleverne som 
sparringspartnere. Der er meget klare og tydelige instruktioner, og klassen har "trafiklys" 
på tavlen, der markerer, hvilket støjniveau, der er tilladt. Læreren tager elevernes 
bekymringer seriøst, da en pludselig fik mavernes, mens en anden var ked af det efter en 
konflikt i frikvarteret. Eleverne var fordybede i arbejdet og havde styr på regnestrategier, 
ligesom de var trygge ved at henvende sig til læreren.

Klasse Fag

4. Historie

5. Engelsk

1. Matematik

2. Dansk

2. Krea (billedkunst)

4. Dansk



Dansk, 2. kl.

Eleverne kan ved timens start følge med i, hvad det skal ske, da læreren har skrevet 
timens plan på tavlen. Der var en høj grad af arbejdsro og fordybelse, og det blev arbejdet 
med ordklassernes bøjning i små værksteder. Opgaverne var tilpassede elevernes niveau, 
hvor alle var med og kunne bidrage med noget. Klassens dansklærer kiggede eleverne 
over skuldrene, mens de arbejdede i små grupper. 

KREA (billedkunst, 2. kl)

Undervisningen foregår i skolens særlige KREA lokale, hvor alle materialet til faget er 
tilstede. Klassen arbejder med et særligt tema om "havet og pirater", der virkelig ser ud til 
at fange elevernes opmærksomhed. Læreren fortæller en pirathistorie og eleverne har 
tegnet små tegninger, de genfortæller historien ud fra. De er meget optagede af at vise 
deres tegninger. Der arbejdes med at lave små akvarier og interessante sørøversværd 
som et led i temaet. Læreren forklarer svære ord. 

Dansk, 4. kl.

Klassen arbejder med litteraturlæsning (Theodor Thomsen af Kim Fupz Aakeson). Der 
benyttes bogsystemet "Fandango". Læreren inviterer til en dialogisk samtale om 
berettermodellen, og han forklarer på levende vis vigtigheden af denne model. Der 
arbejdes også med persongalleriet til den læste tekst. Klassen er optaget af emnet og især 
pigerne giver udtryk for, at læser meget i fritiden. Enkelte elever glemmer spillereglerne i 
klassen, og læreren optræder myndigt og hjælper disse elever til at kunne mestre 
reglerne. 

Konklusion

Det mærkes meget tydeligt på Ros Privatskole, at eleverne er vant til at få besøg af 
udefrakommende gæster. Overalt på skolens område blev jeg mødt af høflige, varme, 
spørgelystne, humoristiske og enormt glade børn. De var alle ivrige efter at vide, hvorfor 
jeg var kommet og yderst nysgerrige. Skolens atmosfære bærer i høj grad præg af 
anerkendende pædagogik, demokrati og ligeværd. Omgangstonen er både blandt 
personalet samt overfor eleverne uformel og afslappet, men stadig myndig uden 
fralæggelse af lederskab. 

Skolen har desuden interessante planer om at inddrage det lokale erhvervsliv i diverse 
UEA fremmende aktiviteter, som f.eks. besøg på det lokale autoværksted m.m., ligesom 
man som led i en medborgerskabsfremmende emneuge har inviteret præsten fra Roskilde 
Domkirke på besøg. 

Overalt på skolen møder man en generelt udpræget arbejdsro og respekt for 
undervisningens aktiviteter. De lærere jeg har været i kontakt med, har alle udvist stort 



engagement og virkelyst i deres undervisningen; man kan roligt sige, at de er "grebet af 
ånden" og tro mod skolens idé- og værdigrundlag. 

Skolen har til huse i flotte, nyistandsatte lokaler lidt udenfor centrum, og skolen har 
indrettet et veludstyret edb lokale, der flittigt bruges i undervisningen. 

Lærerne i de klasser jeg besøgte, gjorde en stor dyd ud af at lære eleverne at have 
respekt for fælles regler og aftaler. Eleverne har selv været med til at beslutte, hvilke regler 
der skal gælde i netop deres klasse. Derudover oplevede jeg i alle klasser, at der blev 
benyttet arbejdsmetoder, der tilgodeser såvel fagligt stærke som svage elever. 

Et udviklingsområde at rette fokus mod fremover kunne være, at man forsøget at inddrage 
flere cooperative learning strukturer i undervisningen for at fremme elevernes 
kommunikative kompetencer yderligere.

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 
Undervisningsministeriet stillede krav.


Med venlig hilsen


Peter Følle Jensen

tilsynsførende

Tlf. 28 26 16 84





