
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Helsingør Privatskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280039

Skolens navn:
Helsingør Privatskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Katharina Tomkow

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

13-03-2019 0.klasse Dansk Humanistiske fag Katharina Tomkow

13-03-2019 1. Klasse Dansk Humanistiske fag Katharina Tomkow

13-03-2019 2.klasse Idræt Praktiske/musiske 
fag

Katharina Tomkow

13-03-2019 8.klasse Tysk Humanistiske fag Katharina Tomkow

13-03-2019 9.klasse Biologi Naturfag Katharina Tomkow

13-03-2019 6.klasse Musik Praktiske/musiske 
fag

Katharina Tomkow

13-03-2019 8.klasse Dansk Humanistiske fag Katharina Tomkow

13-03-2019 9.klasse Matematik Naturfag Katharina Tomkow

13-03-2019 5./6.Klasse Håndværk og 
design

Praktiske/musiske 
fag

Katharina Tomkow

19-03-2019 7.klasse Engelsk Humanistiske fag Katharina Tomkow

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Dette er mit 3. besøg på skolen og det er en skole med en hyggelig og rolig stemning, samt en meget god kollegial 
tone .  Jeg besøgte de ovenstående klasser og bygger mit tilsyn på  de observationerne, som jeg fik ved at følge 



undervisningen  og de samtaler jeg har haft med lærere, elever og ledelse.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

Der undervises på dansk og med tidssvarende materialer , i .klasse arbejdede man med håndfornemer, som gør at 
eleverne får en god grundlæggende indføring i sproget og derved hjælper det i læsning og stavning senere hen, 
fordi de kender bogstavlydene.

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Undervisningen følger de kompetencemål som er for de forskellige fag. I tysk viste eleverne,, at de har et 
fantastisk godt ordforråd til at skrive skriftlige opgaver og fremlæggelser,  de skriver fantastisk godt og uden 
mange grammatiske fejl.

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.



5.1 Uddybning

Eleverne arbejder med Biologi tjek og Matematrix , så materialer som på alle mulige måder lever op til stå mål 
med kravene.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Eleverne var i gang med at indspille deres egne sange, hvor de selv havde skrevet teksten og selv komponeret 
musikken. Emnet var Rap. 
Håndværk og design eleverne gik med liv og sjæl op i arbejdet med at lave et produkt , skabt af deres egen 
kreativitet.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

Undervisningen lever op til de krav som man stille til en friskole omkring stå mål med kravet, specielt i 
indskolingen arbejdede man meget med synlige mål for eleverne , altså en meget målrettet undervisning, som 
samtidig giver en god basis at bygge videre på , på både mellemtrin og udskoling.  8.klasse læste Intet af Jannie 
Tellerup og arbejdede med genretræk omkring reportage
FP 2018 Læsning 2,8 retskrivning 3,6 skriftlig fremstilling 3,8 mundtlig dansk prøveform B 5,4  . Disse karakterer er 
i følge skolens oplysningerne ikke vægtede.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning



Eleverne  arbejdede i 9.klasse med geometri på et godt niveau som står mål med det man almindeligvis kan 
forvente i 9.klasse på dette tidspunkt.
FP 2018 matematik  uden hjælpemidler 4,4 matematik med hjælpemidler midler 3,2. Disse karakterer er i følge 
skolens oplysningerne ikke vægtede   Det er min overbevisning gennem observationer af den daglige undervisning 
, snak med lærere, ledelse og resultaterne generelt , at skolen lever op til stå mål med kravet.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Man arbejdede med Clio-on-line og med emnet tegneserie, hvor eleverne selv skulle tegne tegneserien og skrive 
en historie på engelsk, så undervisningen står mål med det, man kræver i en  folkeskole.
FP 2018  mundtlig engelsk  9 .  Disse karakterer er i følge skolens oplysningerne ikke vægtede. Det er min 
overbevisning gennem observationer af den daglige undervisning , snak med lærere, ledelse og resultaterne 
generelt , at skolen lever op til stå mål med kravet.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

Undervisningen står mål med de krav krav man kan forvente FP 2018 Karakter mundtlig historie 7 .Denne 
karakterer er i følge skolens oplysningerne ikke vægtet. Dog er det min overbevisningen at skolen overholder stå 
mål med krarvet.

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Helsingør Privatskole lever op til stå mål med kravet. og at man arbejder bevidst og målrettet med at forbedre 
elevernes læsehastighed og læseforståelse gennem læsebånd og og i den daglige undervisning, hvor der lægges 
stor vægt på læseforståelse, udvidelse af elevernes begrebsverden og forståelse for dansk kultur igennem tiderne  
- forstået således, at mange af skolens elever har ikke været i Danmark i flere  generationer og skolen arbejder 
derfor meget med at bygge den bro mellem  dagens samfund og det tidligere gennem undervisningen, hvor man 
beskæftiger sig med både ny og gammel litteratur.
Derfor er det min overbevisning at resultaterne for de kommende klasser vil blive bedre i danskfaget og 
fuldstændigt leve op til stå mål med kravet. Generelt må man dog sige at på landsplan har læsningen desværre 



efter flere års opblomstring , haft en nedtur, men på Helsingør Privatskole ligesom i resten af landet er man meget 
opmærksomme på at vende kurven for læsning.

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som 
det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

Skolen arbejder med tema - dage og eleverne deltager aktivt i forskellige projekter i kommunen f.eks. deltager 
eleverne i et projekt Karavane-dagen, hvor eleverne besøger andre skoler og fortæller om deres skole og omvendt 
får man besøg fra andre skoler.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Eleverne har gennem elevrådet medindflydelse på de temaer, der vælges til tema-dage - eleverne har fået indført 
en idrætsdag , som vil finde sted  3.maj.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Eleverne har på tema-dage arbejdet med Fn's verdens mål og desuden arbejder man meget med trivsel . Man har 
arbejdet med emner som flygtninge, ligestilling etc.

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

I klasserne sidder elever blandet også på lærerværelset og i ledelsen er der fuldstændig ligestilling.



16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Elevrådet har fået gennemført en Idrætsdag, praktiske ønsker som bordfodbold - kort sagt ting som eleverne 
finder vigtige for deres trivsel.

18. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

0,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Gennem det jeg selv har observeret i den daglige undervisning og på mine besøg og deltagelse i kurser med 
lærerne, samtaler med lærerne, og ledelsen vil jeg sige at Helsingør Privatskole lever op til kravene for en Friskole- 
jeg har set eleverne udfolde sig med stor kreativitet i de praktisk musiske fag, jeg har set eleverne der trives på en 
skole, hvor elevernes trivsel er i højsæde , hvilket også kunne opleves i frikvarterene, hvor der var en hyggelig 
stemning. Faglig arbejder lærestaben målrettet med at udvikle elevernes kompetencer i de forskellige fag. Man 
har fokus på læsning gennem et dagligt læsebånd , hvor der er 15 minutters læsning dagligt. Man vægter den 
demokratiske dannelse gennem, at elevrådet får lov til at få indflydelse på de ting, som har indflydelse på deres 
trivsel. Eleverne  er med i projekter, som er udadrettet og møder derved andre skoler og elever , der arbejdes med 
projekter på hele skolen omkring frihed og folkestyre . Så jeg mener ,at skolen på alle måder lever op til kravene .

Nej


