
 

 

Tilsynserklæring for Helsingør Privatskole 2017 

Af tilsynsførende Peter Jensen 

 

      Helsingør, d. 11. april 2017 

Baggrund for tilsyn på Helsingør Privatskole (skolekode:280039) 

Skolen har siden indflytningen i de nye lokaler på Fabriksvej brugt mange ressourcer på at skabe 

nogle gode og moderne rammer for undervisningen. Som det fremgår herunder sikres det, at der 

føres tilsyn med alle de fag, folkeskolens virke naturligt kan inddeles i.  

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 

Ud over at danne mig et generelt og bredt indtryk af skolens samlede undervisningstilbud, 

ønskede jeg ligeledes at få et indtryk af lærernes didaktiske og metodiske overvejelser, samt 

hvorledes undervisningen lever op til kravene i Fælles Mål. Efter hver lektion fik læreren en kort 

feedback samt forslag og idéer til undervisningspraksis. Jeg påpegede 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 

Dansk 9. kl 

Historie 4. kl 

Engelsk 6.kl 



 

 

KREA 0. kl. 

Dansk 4.kl 

Matematik 7. kl 

 

 

Iagttagelser i undervisningen  

Dansk, 9. kl. 

Klassen arbejder med et forløb om kortfilm, og forinden dagens lektion har eleverne set en film, 

de efterfølgende skal analysere ud fra berettermodellen. Det er tydeligt, at eleverne har dannet 

sig en god forforståelse for netop denne særegne genre, og læreren sikrer, at eleverne modelleres 

og stilladseres gennem arbejdet med kortfilmen. Eleverne lærer ligeledes, at de gennem deres 

konkrete opgave får en overførselsværdi (elaborering), de kan bruge ved andre lignende opgaver. 

Eleverne er meget engagerede i arbejdet, stiller nysgerrigt opklarende spørgsmål, udviser god 

forståelse for filmiske virkemidler og der hersker generelt en stor respekt for selve 

undervisningssituationen.  

Historie, 4. kl. 

Der arbejdes projektorienteret, hvor eleverne på baggrund af det kendte stof fra grundbogen 

”Historie 4”, hvor eleverne selv kan vælge sig ind på nogle værksteder, hvor de fordyber sig i et 

stofområde. De har kunnet vælge mellem middelalderen, romerriget og vikingetiden. Eleverne har 

selv været med til at finde egnet litteratur, og alle virkede meget optagede af deres emne. I 

grupper stilles opklarende spørgsmål, der skrives undretanker og der fokuseres på, hvordan man 

læser historiske fagtekster, så man opnår et udbytte af læsningen og ligeledes sikrer en god 

læseforståelse. Der differentieres ift. hvad de enkelte eleverne i gruppen har behov for. Der er stor 

begejstring blandt børnene for projektet. 

Engelsk, 6. kl 

Klassen har i denne lektion et overvejende grammatisk fokus, nemlig på de engelske ”nouns” 

(navneord). Mens læreren modellerer og fremmer forforståelse hos eleverne ved f.eks. at 

sammenligne det engelske sprog med grammatiske strukturer på dansk, arbejder eleverne med 

opgaver i arbejdsbogen ”Let’s do it”. Eleverne laver små opgaver til hinanden inden for dagens 

fokuspunkt, og der er stor begejstring for at deltage fra alle. Læreren støtter og giver umiddelbar 

feedback undervejs. Eleverne er rigtig gode til at stille opklarende spørgsmål undervejs.  

 

 



 

 

Krea, 0. kl 

Klassen er i gang med at udarbejde kreative produkter efter et besøg på Kronborg Slot. Nogle af 

eleverne har valgt at male en ganske lang og imponerende billedfrise af Kronborg Slot og andre 

elementer, de har oplevet på deres tur, mens en anden gruppe er i gang med at opføre en 

virkelighedstro model af Kronborg Slot af sukkerknalder. Læreren stiller opklarende spørgsmål til 

børnene og beder dem tænke over, hvorfor de har valgt at gøre, som de gør. Samtidigt trænes 

børnene i at kunne arbejde sammen om et mindre projekt samt finde på gode løsninger, når man 

bliver uenige. Eleverne er alle dybt begejstrede for opgaven. 

Dansk, 4. kl 

Efter at have arbejdet med mange forskellige litterære begreber og genrer, har læreren bedt 

eleverne om at vælge én af fortællingerne fra grundbogen ”Fandango”, hvorefter de så skal 

demonstrere, at de kan bruge forskellige analyseredskaber i praksis. Eleverne kender tydeligvis til 

begreber som persongalleri, besjæling, fortællertype og intertekstualitet. De er derefter gået i 

gang med at lave en lille udstilling af deres produkt i form af en planche med forskellige visuelle 

analyser af deres selvvalgte tekst fra bogen. Nogle har fokus på personbeskrivelser, mens andre 

vægter miljøbeskrivelsen alt efter genre og teksttypen. Der hersker en god arbejdsro, ligesom 

eleverne er gode til at forholde sig reflekterende til opgavens art.  

Matematik, 7. kl. 

Klassen arbejder med statistik (på 8. klasses niveau). Eleverne har i grupper skulle finde løsninger 

på forskellige opgaver inden for statistik og sandsynlighedsregning. Til formålet bruger de 

programmet Geogebra, som er netbaseret. Eleverne er vidende om emnet, og læreren er meget 

opmærksom på at lære eleverne matematikfaglige begreber, og hun tilbyder eleverne stilladsering 

ved at bede dem omformulere sig med matematiske termer, således at de bevæger sig væk fra 

hverdagens talesprog til et ”skolens fagsprog” i matematik. Det er også tydeligt, at eleverne er 

vant til at arbejde kognitivt med stoffet på flere forskellige måder. Ved timens afslutning 

præsenterer hver gruppe deres opgaveløsning for klassen, og både lærer og kammerater giver 

efterfølgende feedback på deres forslag til opgavens løsning. 

Konklusion 

Overalt på skolen mærker man en udprægede arbejdsro, respekt for undervisningssituationen 

samt en god tone, og eleverne er inddraget i de beslutningsprocesser, der er relevante for dem. 

Eleverne virker trygge og glade for de voksne omkring dem, og det mærkes tydeligt, at skolen 

arbejder for at skabe et nært og meget trygt skolemiljø. 

Helsingør Privatskole arbejder meget med trivsel og har egen AKT-lærer, der både tager sig af det 

mere akutte samt arbejde efter den systemiske tilgang på lang sigt.  



 

 

Det er ligeledes en meget stor ressource for eleverne, at mange af lærerne også har dybdegående 

kendskab til det tyrkiske sprog, og der laves ofte kontrastive analyser af sprog i klasseværelset, 

hvor elevernes modersmål inddrages som et aktiv. Dette skaber både mere læring samt styrker 

selvværdet hos eleverne. 

Jeg fik også lejlighed til at gennemse elevers standpunktskarakterer fra både 8. og 9. klasse. Ud fra 

karaktererne at bedømme ligger skolens gennemsnit på niveau med landsgennemsnittet for 

folkeskolen. Skolen har også gennemført den obligatoriske projektopgave på 9. klassetrin med 

flotte resultater til følge. Omtrent 75% af skolens elever er fortsat på en gymnasial uddannelse i 

sommeren 2016. 

Skolen sikrer også, at eleverne undervises i UEA, seksualundervisning og i færdsel. 

Der afholdes jævnligt læse- og klassekonferencer for samtlige klasser, hvor hver elevs 

læringssituation gennemgås og evalueres, og der iværksættes tiltag for at støtte elevens faglige og 

personlige udvikling i samarbejde med forældrene.    

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 

tilsynsførende 

 

 


