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Baggrund for tilsyn 

Tilsynsdagen på Ros Privatskole (skolekode 280396) starter med en opsamling af, hvad 
skolen i det forgangne skoleår har haft særligt fokus på, hvilket i høj grad har været 
sundhed- og familiekendskab, som skolen har valgt at kalde seksualundervisningen, samt 
UEA hvor skolen har udviklet eget program til undervisning i dette. Særligt iøjefaldende 
for undertegnede var en UEA-logbog, hvor eleverne på mellemtrinnet jævnligt evaluerer 
deres egne "employability skills", som det kendes fra det engelske skolesystem.  

Skolen har iværksat særlige læsehold for de elever, der stadig har udfordringer med 
læseudviklingen. Disse hold varetages af skolens souschef, der også er uddannet 
læsevejleder, og hver elev tilbydes et skræddersyet kursus til lige det de vanskeligheder, 
eleven kæmper med. I denne forbindelse har skolen også en fast kontakt til en af 
Danmarks førende læsekonsulenter, der ofte besøger skolen og bidrager med råd og 
vejledning til de omtalte læsehold. 

Ros Privatskole er i gang med den helt store udvidelse med ny gymnastiksal, faglokaler 
og fleksible rum, der er under opførelse, og som derfor i indeværende skoleår betyder, 
at pladsen er lidt trangere end normalt. Det er opsat smartboards i alle klasselokaler, 
som flittigt bruges i undervisningen. Skolen forsøger dermed at være klar til at udvide 
med 8. klassetrin efter sommerferien. 

Skolen har i store træk taget reformen til sig, og gradvist vil man bevæge sig yderligere i 
retning mod målstyret undervisning med læringsmål i fokus. Tilsynsrapporten er 
udfærdiget i henhold til Bekendtgørelsen om friskoler, 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. 



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

Dagens forløb 

Iagttagelser i undervisningen 

Dansk, 6. kl. 

Klassen sidder ved timens start og læser frilæsning, hvor eleverne på hver deres 
udviklingstrin læser for oplevelsens skyld. Der hersker en særpræget ro, og eleverne 
rigtig gode til at minde hinanden om de fælles klasseregler, hvis stemmelejet bliver for 
højt. Dernæst retter læreren fokus på diverse ordklasser, 
hvor eleverne skal vælge nogle ord fra frilæsningsbogen, 
der skal arbejdes i dybden med på et særligt skema, der 
visualiserer ords bøjninger, oprindelse, synonymer osv. 
Selvom opgaven for nogle er krævende, er der en høj 
grad af spørgelyst, og læreren sikrer, at alle føler sig 
trygge ved at spørge med sin rolige, lune og humoristiske 
tilgang til arbejdet. Læreren gør i lektionen primært 
brug af direkte undervisning med gode forklaringer samt 
diskussion med eleverne, hvilket givet god mening qua den krævende opgave. Der 
arbejdes med materialet "Mango" fra Gyldendal. Eleverne virker til at have forstået 
opgaven, og der sparres livligt med hinanden under arbejdet. Læreren sørger for 
indlagte "brain breaks" i timen til stor jubel hos de livlige elever. 

Dansk, 3. kl. 

Læreren har i denne time fokus på personkarakteristik, og elever har i mindre grupper 
arbejdet med at analysere en hovedperson fra udvalgte tekster, som fremlægges for 
klassen i dag. Der "forhandles" en del med eleverne om deres underfundige konklusioner. 
Der tales med eleverne om forskellene på indre og ydre karaktertræk, som eleverne 
lader til at have forstået. Læreren forsøger også at fremme elevernes fornemmelse for 
præsentationsteknikker ved f.eks. at bede dem om at frigøre sig fra deres medbragte 

Klasse Fag

6. dansk

3. dansk

7. engelsk

7. historie

4. Krea (billedkunst)

6 Matematik



papirer under fremlæggelserne. De farverige plancher eleverne har lavet, udstilles i det
lyse og indbydende klasselokale. Læreren sørger for, at eleverne føler sig trygge ved at 
ytre sig ved at give dem positivt anerkendende 
feedback på deres arbejde. Eleverne er 
videbegærlige, og de er tydeligvis vant til at arbejde 
sammen på tværs af kønnene. Ved samtale med 
eleverne træder det frem, at de er bekendte med 
begreber som klimaks, højdepunkt, komposition og 
miljø, hvilket må siges at være imponerende i en 3. 
klasse. 

Engelsk, 7. kl 

Eleverne skal i grupper læse "Billy Elliot" i grundbogen Route7 
som en optakt til en diskussion om kønsroller. Eleverne er 
optagede af emnet, og forskellige holdninger blandt eleverne 
kommer til udtryk. Læreren har instrueret eleverne i 
hensigtsmæssige læsestrategier, samt hvad de kan gøre, når der 
optræder nye og ukendte ord. Eleverne arbejder seriøst i 

læsegrupperne og diskuterer indhold og ordforklaringer med hinanden. Det er strukturen 
og læsemetoden "rollelæsning" fra CL, der er i højsædet i dag. På dette klassetrin har 
man forsøgt at afskaffe de af lærerne indtastede ugeplaner 
på intraen og i stedet lære eleverne ansvarlighed ved, at de 
selv skal holde sig ajour med lektier og aftaler. Der bliver 
gjort en dyd ud af, at eleverne ved 
fremmedsprogstilegnelsen skal have plads til at lave fejl, og 
at man ikke griner ad hinanden. Tillid er her et nøgleord. 

Historie, 7. kl 

Klassen beskæftiger sig med slavernes historie i USA, 
og eleverne er blevet sat til at fordybe sig i et 
delemne, som skal fremlægges og udstilles i klassen 
efterfølgende. Der arbejdes i blandede grupper, og 
hovedparten af gode til at komme og spørge læreren 
eller søge på nettet, når der opstår tvister og 
tvivlsspørgsmål. Ved en rundgang mellem grupperne 
bemærkes det, at eleverne forholder sig undrende til 
det læste, ligesom de ikke holder sig tilbage med at 
give udtryk for deres mening om fortidens barbari. 

Nøgleord som trekantshandelen, menneskerettigheder og konstitutionen bliver vendt 
med hinanden. 



KREA (billedkunst), 4. kl. 

Emnet i dagens lektion er "klokken", og eleverne skal 
på kreativ vis producere deres eget "ur" i pap, som 
samtidigt også er en øvelse i at kunne samtlige udtryk 
for klokkeslæt. Der diskuteres regler for samarbejde 
og ideer til, hvordan opståede uenigheder kan løses. 
Eleverne viser tegn på, at de har arbejdet meget med 
"den gode tone", og det er bestemt imponerende at 
bevidne den respektfulde tone, der præger 
atmosfæren i klassen under lærerens rolige, men myndige optræden. Timen har 
karakter af værkstedsarbejde, hvor eleverne gruppevis er fordybede i opgaven. 

Matematik, 6. kl. 

Dagens emne er overvejende beregning af valutakurser, og der 
arbejdes med systemet Matematiktak. Efter lærerens oplæg om 
emnet, løses et par opgaver i fællesskab efter IRF-princippet 
(Initiative-Response-Feedback). Herefter skal eleverne arbejde 
med perspektivtegninger, og læreren støtter ved tavlen med 
forklaringer, mens der arbejdes individuelt. Læreren introducerer 
matematikfaglige begreber inden for emnet. Der er en høj grad af 

engagement og arbejdsdisciplin, og eleverne virker på mig som om, de generelt har styr 
på de begreber, der arbejdes med i denne time. 

Konklusion 

Elevernes faglige niveau i fagene dansk, matematik, engelsk 
og historie vurderes til at være fuldt ud på niveau med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Denne 
vurdering er baseret mine egne observationer af elevernes 
faglige formåen, samtaler med de enkelte lærere om 
elevernes standpunkt samt lærernes egne evalueringer. I 
øvrigt forefindes årsplaner, samlet evaluering m.m. på 
skolens hjemmeside. 

Generelt mærkede jeg under tilsynsbesøget en høj grad af respekt både i lærer-elev 
relationerne, men i den grad også eleverne imellem. Der hersker en meget familiær 
stemning, hvor man kerer sig for hinanden og viser omsorg. Samtidig med den 
udprægede arbejdsro og respekt for undervisningens aktiviteter i alle de besøgte klasser, 
oplevede jeg samtidigt en elevgruppe, der er meget trygge ved deres lærere, og som 
sagtens kan og vil diskutere alt mellem himmel og jord. Trivslen vægtes højt, og 
klassemøder er den del af skolens kultur. 



Skolen er god til at forene elevernes primært tyrkiske baggrund med danske værdier og 
skoletraditioner. Dette er klart det indtryk, man går fra skolen med efter besøget. En 
stor del af skolens lærerstab har meget erfaring fra den danske folkeskoleverden at 
trække på. Skolen tilbyder klart et særligt "ethos", hvor eleverne efter egne udsagn 
oplever tryghed, genkendelighed, accept, ligeværd og anerkendelse. Denne symbiose er 
klart med til at fremme det aktive medborgerskab blandt skolens elever. 

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, hvilket vil sige, at undervisningen står med med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, både i forhold til det faglige niveau såvel 
som opdragelsen til et liv med frihed og folkestyre, ligesom de benyttede 
undervisningsmaterialer må siges at være af hensigtsmæssig faglig og pædagogisk 
kvalitet. 

Med venlig hilsen 

Peter Følle Jensen 

tilsynsførende 


