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Baggrund for tilsyn 

Dette er for undertegnedes vedkommende femte gang, at jeg påtager mig tilsynsopgaven på Ros 

Privatskole. Skolen har nu fuldført sin langsigtede plan om at tilbyde undervisning til og med 9. 

klasse samt FP.  

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 religionsfaget) 

Rammer for tilsynet 

Tilsynet finder sted dags dato, og jeg har sammen med skoleleder Muhammet Ataseven sikret mig 

en tilsynsplan, der så vidt muligt tilgodeser samtlige fagblokke, som folkeskolens fag naturligt kan 

inddeles i. Derudover har jeg gjort skolen opmærksom på, at der skal lægge en dugfrisk 

”evaluering af skolens samlede undervisning” på skolens hjemmeside samt oplysninger om, at 

skolen følger Nye Fælles Mål. Efter endt undervisning danner jeg mig et indtryk af lærernes 

didaktiske og metodiske overvejelser samt det valgte undervisningsmaterialer. Efter hver lektion 

får læreren en kort feedback samt evt. forslag og idéer til undervisningspraksis. Jeg påpeger 

generelt altid 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. 

 

Klasse Fag 

3. klasse Historie 

4. klasse Dansk 



7. klasse Engelsk 

8. klasse Samfundsfag 

7. klasse Matematik 

8. klasse Dansk 

 

Iagttagelser i undervisningen  

Historie, 3. klasse 

Efter morgenbåndet, hvor eleverne alle sidder 

fordybede med hver deres frilæsningsbog, 

gennemgår læreren planen for dagens lektion 

om jernalderen. Eleverne lader til at have gavn 

af den klare struktur, der vises allerede fra 

timens start. Eleverne arbejder sammen i små 

teams om at organisere og strukturere deres 

oparbejdede viden om jernalderen på nogle 

store plancher, som de efterfølgende skal 

præsentere for klassen. Undervejs forhandler 

børnene med hinanden om ords betydning, 

historiske facts, stavemåder osv.  

Dansk, 4. klasse 

Der arbejdes med litteratur gennem ”Fandango”, og klassen har netop arbejdet med forløbet om 

fortællere og synsvinkler. Som en evalueringsopgave skal eleverne selv demonstrere, at de 

mestrer at skrive en lille fortælling med en velvalgt fortæller og synsvinkel på baggrund af det stof, 

de har lært gennem arbejdet med Fandango. Læreren gør en dyd ud af at skabe forforståelse og 

sikre sig, at alle er med på, hvad der forventes af dem. Der stilles tydelige og målbare krav til 

opgaven (læringsmål og tegn på læring). Efter introduktionen til hjemmeopgaven, arbejdes der 

med sætningsanalyse og sprogbrug med fokus på at kunne sætte grundled og udsagnsled. 

Engelsk, 7. klasse 

Lærer introducerer dagens tekstarbejde for eleverne, og omdrejningspunktet for 

klassediskussionen er ”kønsroller” med udgangspunkt i grundbogen ”Route 7”. Engelsk er 

”classroom language” og alle elever opfordres til at turde udtrykke sig på engelsk hele tiden. Der 

gøres samtidig flittigt brug af humor, og omgangsformen er yderst uformel og afslappet til 

elevernes begejstring. Arbejdsformerne er varierede og spænder fra klassesamtaler til 

makkerøvelser. Eleverne har også været kreative og har optaget små lommefilm på deres mobiler, 

som vises i undervisningen. 



Samfundsfag, 8. klasse 

Timens omdrejningspunkt er en klassediskussion om væbnede konflikter og kamp om ressourcer 

på baggrund af tekster i grundbogen ”Ind i Samfundsfaget”. Eleverne er meget deltagende og har 

mange gode vinkler på debatten. Der trækkes tråde til andre historiske konflikter i Danmark og 

udlandet – og mange af eleverne har stor viden om den verserende konflikt i tyrkisk politik, som 

de perspektiverer til. Læreren arbejder efter det induktive princip, hvor eleverne opfordres til at 

kunne drage konklusioner i forskellige kontekster. Eleverne drager også ulandsbistanden ind i 

billedet. 

Matematik, 7. klasse 

Klassen opsummerer først et netop afsluttet forløb om hældning på vinkler, hvorefter læreren 

åbner op for det nye forløb, klassen skal arbejde med – brøker. Der skabes forforståelse, så 

elevernes eksisterende viden fremhæves, og vigtige matematiske termer som ”nævnere og 

tællere” opfriskes. Der hersker en udpræget arbejdsro, og ellers er eleverne gode til at stille 

opklarende spørgsmål, når noget er uklart. Klasselokalet er indrettet med en masse visuelle 

huskeregler og faglige matematiske udtryk, der virker som en god støtte for eleverne.  

Dansk, 8. klasse 

Klassen arbejder med romanen ”Den forsvundne fuldmægtig” af Hans Scherfig som led i et emne 

om anden verdenskrig. Eleverne arbejder værkstedsorienteret med forskellige analyse- og 

fortolkningsopgaver, ligesom de selv skal omskrive udvalgte tekststykker til andre synsvinkler. 

Eleverne virker tydeligvis optagede af bogen og er gode til at lege ”detektiver” i den fælles 

klassesamtale, hvor de følger forskellige ”spor” i romanen.  

Konklusion 

Som i de øvrige år hvor jeg har ført tilsyn på Ros 

Privatskole møder jeg generelt meget nysgerrige, 

deltagende, videbegærlige og skoleparate børn, der 

virker glade og trygge ved deres skole og personalet. 

Skolens atmosfære bærer i høj grad præg af 

anerkendende pædagogik, demokrati og ligeværd, og 

der er kultur, hvor det er naturligt at ytre sin holdning til 

dette eller hint. Omgangstonen bærer præg af gensidig 

respekt og ordentlighed.  

Skolen er god til at tænke lokalsamfundet ind i dets 

virke, hvilket der er flere gode eksempler på, og der 

tages professionelt hånd om elever, der har behov for 



en særlig indsats gennem skolen lille, men velfungerende specialcenter, hvoraf en er uddannet 

læsevejleder. 

Skolen har gennem de seneste år udvidet og fremstår i dag som en topmoderne skole med alle 

tænkelige faciliteter som smartboards, fysiklokale osv. Der er ligeledes en stor og velindrettet 

legeplads, hvor børnene kan udfolde sig i frikvartererne.  

Lærerne i de klasser jeg besøgte, gjorde en stor dyd ud af at lære eleverne at have respekt for 

fælles regler og aftaler samt inddrage dem i den demokratiske proces. 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 differentieret, hvilket tilgodeser såvel fagligt stærke som svage elever.  

Skolens udviklingsområder, som der er særligt fokus på, er læsning samt trivsel. Skolen er især 

dygtig til at stilladsere elevernes sproglige udvikling, da der er stort fokus på DSA samt sprog i 

fagene, ligesom eleverne tilbydes modersmålsundervisning i tyrkisk. Der afholdes årligt 

evalueringssamtaler, klassekonferencer og læsekonferencer. Jeg noterede mig ligeledes, at skolen 

har indført morgenlæsebånd dagligt, så alle elever får læst frilæsning på hver deres niveau. 

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 Unge stillede 

krav i friskolelovgivningen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Jensen 

certificeret tilsynsførende 

 

 

 


