
 

 

Tilsynserklæring for Helsingør Privatskole 2018 

Af tilsynsførende Peter Jensen 

 

                                                    Helsingør, d. 14. marts 2018 

Baggrund for tilsynet på Helsingør Privatskole (skolekode 280039) 

I henhold til Friskolelovens § 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:  

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.  

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen.  

3) at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre 

samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 

menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.  

4) at undervisningssproget er dansk.  

5) om skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere donationer fra samme 

donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms. 

Konklusion 

Helsingør Privatskole er et sted, hvor man generelt mærker, at nysgerrighed er et bærende 

element i skolens kultur, hvor eleverne ofte er opsøgende, spørgende og interesserede i verden 

omkring dem. Skolen vægter en god blanding af både klassisk undervisning og andre 

læringsformer, hvor elevernes kommunikative færdigheder søges udviklet. Der er adskillige 

emneuger og tværfaglig forløb med fokus på demokrati og medborgerskab, og skolen har et tæt 

samarbejde med lokale institutioner og samarbejdspartnere.  

Skolen er generelt god til at sikre, at der fokuseres på lærernes didaktiske, relationelle og 

klasseledelseskompetencer, ligesom det venlige undervisningsmiljø fremmer klart læring. 

 

Ad 1) Undervisningen på Helsingør Privatskole tager afsæt i de ministerielle Fælles Mål. Skolens 

gennemsnit ved de bundne prøver i sommeren 2017 var 6,7, mens landsgennemsnittet for 

folkeskolen lå på 7,1. Dermed kan det konkluderes, at skolen ligger fint på niveau med 

landsgennemsnittet. Det er også vigtigt at have in mente, at skolen rangerer i den høje ende af 

skalaen på CEPOS’ liste over skolers undervisningseffekt.   



 

 

Mit generelle indtryk af elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik og engelsk er, at det står 

mål med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen. Generelt har lærerne stor metodefrihed, 

men skolens ledelse er opmærksomme læringsfremmende metoder, som til stadighed udvikles i 

samråd med personalet.  

Ad 2) Skolens samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering samt naturligvis 

afgangskaraktererne fra 2017, generelt mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Skolen vægter som nævnt et højt fagligt niveau, og mine observationer i undervisningen peger 

klart i den retning, da der fokuseres på både relationer, klasseledelse og (fag)didaktik. Det er 

tydeligt, at den generelt høje grad af respekt for undervisningssituationen er med til at fremme 

både læring og trivsel.  

Skolen afholder P-dage, hvor der sparres med andre skoler og findes fælles fokuspunkter og 

fremadrettede strategier til at fremme læring og trivsel.  

Ad 3) Skolen forbereder bestemt eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og 

folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 

og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Dette kan ses f.eks. ved den 

meget åbne og imødekommende holdning og udadvendthed mod lokalsamfundet. Skolen vægter 

ligeledes, at eleverne skal kunne føle sig trygge, turde sige sin mening samt opleve sig anerkendt.   

Skolen har et tæt samarbejde med den kommunale skolesocialrådgiver såvel som PPR ift. børn, 

der har udfordringer ift. trivsel eller faglighed, der kræver en særlig indsats. 

Der er på skolen fokus på fællesmenneskelige temaer. Der er også et stort fokus på at styrke 

elevernes kommunikative kompetencer, da dette både styrker de lingvistiske, pragmatiske og 

diskursmæssige kompetencer. Der hersker en anerkendende tilgang til eleverne, og lærerne gør 

en dyd ud af, at ingen bliver overset eller får lov til at forholde sig passivt i undervisningen. Selvom 

alle elever har tyrkiske rødder, er der også mange kulturelle forskelle blandt dem, som er genstand 

for spændende diskussioner. Der er netop et særligt fokus på identitetsdannelsen på skolen, og 

eleverne er vant til at møde en lærergruppe, der arbejder meget med begrebet ”udsyn”.  

Skolen arrangerer ligeledes flere forskellige lejrture i løbet af skolegangen. Det er bestyrelsens 

opfattelse, at børnene skal opnå et bredt omverdenskendskab.  

Et stort fokusområde i år er digital dannelse, demokratisk dannelse og medborgerskab samt 

ligestilling.  

Endeligt har skolen også stort fokus på sund kost, som børnene dagligt kan købe i kantinen. 

Ad 4) Undervisningssproget er dansk på Helsingør Privatskole. 

Ad 5) Donationer til skolen i regnskabsåret 2017, der tilsammen overstiger kr. 20.000 eksl. moms.: 



 

 

Skolens revisor har overfor undertegnede oplyst, at skolen ikke har modtaget nogen donationer i 

seneste regnskabsår.  

 

Iagttagelser i undervisningen  

Historie, 7. kl. 

Klassen arbejder med begrebet slaveri i et historisk lys. Læreren viser eleverne nogle spændende 

virtuelle indslag med musikvideoer, taler og andre æstetiske udtryk, der omhandler slavehistorien. 

Læreren forsøger at stilladsere eleverne til at tænke kritisk og stille spørgsmål til deres 

eksisterende viden. Der diskuteres baggrund for slaveriets opståen, og eleverne bliver bedt om at 

indtage forskellige roller i disse samtaler, hvor de skal lære at se ting ud fra forskellige 

perspektiver. Der arbejdes også flittigt med ”fordomme” på kryds og tværs, og eleverne deltager 

meget aktivt i de livlige diskussioner.  

Engelsk, 9. kl. 

Der arbejdes med et forløb om racisme på baggrund af et forløb fra Clio Online. Læreren synliggør 

målene for eleverne, som starter med at sætte sig ind i nogle udvalgte diskussionsspørgsmål til 

dagens tekst omhandlende Rosa Parks. Lærerne har forinden talt med eleverne om 

hensigtsmæssige læsestrategier. Eleverne er placerede i grupper og der gøres brug af cooperative 

learning. Der arbejdes med udvalgte ord og begreber imens. Som afslutning på forløbet skal 

eleverne, ud fra et kognitivt tilegnelsessyn, bruge en grundskabelon med udvalgte ord og udtryk 

som model for deres egen tekst i stil med Rosa Parks. 

Matematik, 8. kl. 

Klassen har i denne lektion fokus på statistik. Læreren er meget bevidst om at arbejde med at øge 

elevernes matematiske fagsprog gennem nogle indledende øvelser, hvor eleverne skal lave nogle 

begrebskort med de særlige udtryk, der knytter sig til emnet ”statistik”, der er en del af 

grundbogen Kolorit. Eleverne sidder i grupper og forhandler om betydning, finder frem til 

fagudtrykkene i stedet for deres eget hverdagssprog og læreren giver respons på deres forståelse. 

Eleverne skal efterfølgende bruge de matematiske begreber i nogle opgaver, der skal løses i 

grupper. Der er højt fagligt fokus og især på det særlige fagsprog. 

Dansk, 4. kl. 

Klassen arbejder mestendels med bogsystemet ”Fandango”, men i dag er der fokus på begrebet 

”sundhed” med produktion af en collage ude på gangen. I denne forbindelse arbejdes der også 

med sproglig korrekthed og feedback. Eleverne sidder efterfølgende i grupper og arbejder med 

deres kreative produkter. Der er ligeledes en daglig læsestund med efterfølgende 

logbogsskrivning, som er en fast del af dagens program. Læreren støtter eleverne og stiller kritiske 



 

 

spørgsmål til deres arbejde undervejs. Hun har givet dem tydelige feedback-kriterier, så de ved, 

hvad de deres arbejde måles i forhold til.  

Dansk, 2. kl. 

Ved timens start minder læreren eleverne om klassereglerne samt taler med dem om, hvad der 

gør, at klassen er rar at være i. Der løses en enkelt konflikt fra frikvarteret, hvor læreren støtter 

med sin hermeneutiske tilgang elever i at finde frem til en fair løsning, hvor alle oplever sig hørt og 

forstået. Eleverne skal i denne lektion arbejde med ordklasser, der er koblet op på en form for 

”bevægelse i undervisningen” aktivitet, hvor børnene skal gå på jagt efter forskellige ordklasser. 

Efterfølgende samles de i klassen og præsenterer deres resultater for hinanden. Man mærker, at 

børnene er vant til tydelige rammer og synlig læring.  

Engelsk, 6. kl. 

Klassen har i et stykke tid arbejdet med bogen ”Lets do it”, step three. I dag er der et stærkt 

grammatisk fokus på den engelske uregelmæssige verbers bøjning. Den indledende klassesamtale 

forgår ud fra IRF-princippet, hvor eleverne svarer og modtager lærerens feedback. Eleverne 

trænes i at kunne overføre den nye grammatiske viden til praksis i andre sammenhænge. Læreren 

har også sammen med eleverne opsat synlige mål for engelsk, således at eleverne ved, hvad der 

arbejdes hen imod. Atmosfæren er rar og uformel, men samtidig med meget tydelige struktur.  

Sammenfatning 

Jeg oplever Helsingør Privatskole som en skole, der hviler på et solidt pædagogisk og fagligt 

grundlag i overensstemmelse med skolens vision, samtidigt med at undervisningen til stadighed 

evalueres og udvikles med fokus på, at elevernes faglige og alsidige personlige udbytte bliver 

størst muligt.  

På baggrund af mit besøg samt mine samtaler med skolelederen og lærere, er det min klare og 

meget tydelige vurdering, at Helsingør Privatskole lever op til de af Ministeriet for Børn og 

Undervisning stillede krav. 

 

Med venlig hilsen 

 

Peter Jensen 

certificeret tilsynsførende 

 


