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       Roskilde, d. 6. marts 2014

Baggrund for tilsyn

Dette tilsyn for Ros Privatskole (skolekode 280396), blev aftalt med skoleleder Muhammed 
Ataseven primo januar. Skolen fører i indeværende skoleår undervisning fra 
børnehaveklasse til og med 6. klasse, og det er som sidste år skolens plan at udvide med 
et klassetrin pr. år.

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

Tilsynet blev gennemført på selve tilsynsdagen, da jeg allerede sidste år havde æren af at 
være skolens valgte tilsynsførende. Ved en granskning af skolens hjemmeside kunne jeg 
erfare mig, at det bl.a. er udarbejdet en mobbepolitik.

Tilsynsdagen startet kl. 08.00, hvor skolelederen byder på morgenkaffe og en drøftelse af, 
hvad der et sket siden sidste år. Dernæst redegjorde skolelederen fyldestgørende for 
skolens arbejde med UEA, hvor forældre samt eksterne virksomheder inviteres oå besøg 
for at fortælle om diverse typer af jobs. Skolen har også fine planer om en systematisering 
af sundheds- og seksualundervisning.Afslutningsvis redegjorde skolelederen for det gode 
forældresamarbejde, ligesom der er afsat støttetimer til at tage sig af elever med særlige 
behov i form af støttetimer i dansk og matematik.

Dagen starter med fælles morgensamling, hvor der gives vigtige meddelser osv.



Nedenstående er en oversigt over hvilke klasser og fag, jeg observerede undervisning i. 
Mit fokus er rette mod elevernes faglige formåen, grad af deltagelse i undervisningen, 
hvorvidt der er tegn på demokratiske arbejdsformer, trivsel, differentiering af 
undervisningen, relationer og undervisningsformer. Dernæst undervisningsmaterialets 
faglige og pædagogiske kvalitet.


Iagttagelser i undervisningen:

Historie, 6. kl.

Klassen starter med frilæsning, og der er en udpræget arbejdsro og eleverne er fordybede 
i læsningen. Læreren sørger for, at der er ro i klassen, men samtidig bliver eleverne hørt i 
en respektfuld tone. Klassen arbejder med grundbogen "Hit med Historien", hvor dagens 
emne er vikingernes angreb på de engelske øer. Læreren drager med sin brede historiske 
indsigt mange paraleller til elevernes forforståelse, og der opstår en spændende 
klassediskussion om integration, indvandring og flygtningestrømme. Eleverne er 
interesserede i emnet og deltager aktivt i timen, og alle føler sig trygge ved at bidrage til 
diskussionen efter evne. Eleverne bruger flittigt nye og svære historiske begreber.

Klasse Fag

6. Historie

2. Engelsk

6. Dansk

5. Matematik

1. Krea (billedkunst)

3. Dansk



Engelsk, 2. kl.

Eleverne sidder ved timens start roligt på deres pladser, og stemningen virker meget rar, 
uformel og præget af gensidig respekt. Læreren starter med en opsamling på lektierne og 
emnet i arbejdsbogen "Lets do it" er "colours and numbers". Der gives gode og tydelige 
instruktioner til opgaverne. Det er vældigt imponerende at opleve, hvor dybt koncentrede 
eleverne er om den stillede opgave, da de får besked på at gå i gang med opgaven i 
bogen. Det er tydeligt, at hovedparten kan bruge begreberne på engelsk, da læreren 
beder dem danne sætninger med det, de har arbejdet med i bogen.

Dansk, 6. kl.

Eleverne skal arbejde med fortæller- og synsvinkler i grundbogen "Fandango". Læreren 
støtter eleverne i at få skabt et godt overblik overfor alle de forskellige måde at anskue en 
fortælling på. Der hersker en virkelig rar, humoristisk, uformel og hyggelig stemning i 
klassen, men læreren har stadig overblikket og optræder myndigt. Eleverne lærer at bruge 
mind-maps, og der er en høj grad af engagement i det gruppearbejde, eleverne bliver sat i 
gang med, hvor de skal forsøge at skabe overblik over de mange typer af fortællere og 
synsvinkler. Eleverne virker meget bevidste og indsigtsfulde i dagens emne. Der er en god 
vekselvirkning mellem oplæg fra underviseren, gruppearbejde og fælles diskussion. 
Ligeledes styrker det elevernes kommunikative færdigheder, at de er blevet sat til at lave 
en CL-struktureret øvelse, der kaldes "team-ordspind".



Matematik, 5. kl.

Eleverne arbejder med bogsystemet "Matematiktak" og emnet for denne lektion er 
"negative tal". Læreren forklarer begrebet grundigt og klart forståeligt for eleverne, 
hvorefter der i fællesskab løses opgaver på den interaktive tavle. Den arbejdsro og 
disciplin der præger lektionen gør helt klart, at eleverne kan fordybe sig og deltage i den 
fælles samtale om negative tal. Eleverne er i timen meget spørgelystne og flittige, og for 
de svage elever er det klart en hjælp, at der bruges god tid på at løse opgaver i 
fællesskab, inden eleverne kastes ud i arbejde på egen hånd. 


KREA (billedkunst, 1. kl)

Undervisningen er i denne time centreret omkring kreative udtryk af forskellige eventyr. 
Eleverne er fordelt i to lokaler, hvor i mindre grupper skal skrive deres eget lille eventyr på 
en planche sammen med diverse kreative udtryksformer. Det er dermed samspillet mellem 
indhold og det æstetiske, der er i fokus. Hovedparten af eleverne er optagede af deres 
produkt og gør samtidig flittigt brug af læreren under arbejdet. Læreren gør meget ud af at 
satte faste rammer for drengene, der har brug for særlig tydelige beskeder.



Dansk, 3. kl.

Først laves en CL øvelse, hvor eleverne med lærernes vejledning øver sig i at stave de 
120 mest anvendte ord samt anvende høflighedsfraser. Alle er med i aktiviteten og går op i 
den med liv og sjæl. Dernæst skal klassen arbejde med Min tredje danskbog. Der er en 
rigtig rar atmosfære i klassen, og stemningen er bestemt uformel og tryg. I små grupper 
hjælper eleverne hinanden med opgaverne, og der er to lærere tilstede, hvor den ene 
retter fokus på dem, der har mest behov for en ekstra hånd.

Konklusion

Når man færdes på skolens arealer, bliver man mødt af glade og trygge børn, der giver 
udtryk for, at de er rigtig glade for deres skole. Stemningen er meget intim og familiær. På 
det lille, hyggelige lærerværelse hersker en rar samarbejdskultur, hvor man sparrer viden 
med hinanden og drøfter problemstillinger. Det er rart at se, at skolen har afsat lærertimer 
til støtteundervisning i dansk og matematik samt AKT funktion. Skolen er klart tro mod sine 
værdier og den afspejler en demokratisk indstilling til såvel personale som elever. Den 
overalt herskende arbejdsro må klart være en medvirkende faktor til elevernes høje grad 
af deltagelse og fordybelse i de timer, jeg har observeret. Det er tydeligt, at man på skolen 
vægter professionel klasseledelse højt, for der er generelt stor respekt for lærerene og 
undervisningen, men atmosfæren er stadig varm, afslappet og tillidsfuld. Siden sidste år 
har skolen investeret meget i f.eks. smartboards i klasserne samt gjort legepladsen langt 
mere attraktiv og legevenlig. Der er desuden planer om at etablere fysiklokale, så man er 
klar til at kunne undervise på 7. klassetrin næste år.

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






