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Baggrund for tilsyn på Helsingør Privatskole (skolekode:280039) 

Skolen er sidste sommer flyttet ind i 
topmoderne, lyse lokaler på Fabriksvej, og 
der er indrettet alle nødvendige faglokaler 
som f.eks. fysiklokale, ligesom der også er 
indrettet en stimulerende og rummelig 
legeplads på udeområdet til elevernes store 
glæde i frikvartererne. Der er derudover i 
samtlige klasselokaler activeboards og alt 
tænkeligt, moderne IT-udstyr.  

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 helhedsindtryk af skolen, dens skolekultur og generelle 
atmosfære, hvilket jeg fik lejlighed til fra morgenstunden samt generelt i pauserne, blev 
det aftalt, at jeg skulle observere undervisningen i seks forskellige fag og klasser, som 
det fremgår herunder. Jeg ønskede 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. 

Iagttagelser i undervisningen  

Dansk, 9. kl. 

Klassen arbejder med systemet ”Fandango” for 9. klasse og er i øjeblikket i gang med et 
forløb om ”impressionisme” som en del af undervisningen i det moderne gennembrud. 
Eleverne bliver af læreren først præsenteret for nye begreber og afklaringer af termer, 
der knytter sig til forløbet, og det mærkes tydeligt, at eleverne har fået opbygget en 
god forforståelse for perioden, da de er ivrige efter at få lov til at forklare begreberne 
for de andre i klassen. Herefter arbejder eleverne i grupper om en billedanalyseopgave. 
Eleverne udviser generelt stor og solid 
forståelse for emnet, ligesom de kan 
bruge relevante faglige udtryk, og de får 
grundig vejledning af læreren undervejs i 
arbejdet.  

Historie, 4. kl. 

Der arbejdes med emnet ”børn og 
fattigdom” ud fra grundbogen ”Historie 
4”, hvor eleverne skal reflektere over den 
udvikling, der gennem tiden er sket for 
børns liv. Læreren drager gode paralleller 
til nutiden ved at tage udgangspunkt i 
bogen ”Hele verden i skole”, hvor klassen taler om, at der også i nutiden er børn med 

Klasse Fag

Dansk 9. kl

Historie 4. kl

Dansk 8.kl

Dansk 5. kl.

Matematik 8.kl

Engelsk 9. kl



levevilkår lig dem, børn havde i Danmark tidligere. I teams arbejdes der med at 
konstruere tidslinjer med grafiske illustrationer, således at eleverne dermed får 
lejlighed til at vise, hvad de har lært gennem forløbet. Der stilles krav til elevernes 
produkt, og læreren stilladserer undervejs for at sikre, at de inddrager relevante 
historiefaglige udtryk.  

Dansk, 8. kl 

Klassen arbejder med begrebet ”intertekstualitet” i forbindelse med eventyrgenren. 
Læreren starter timen med et lille oplæg om selve genrens kendetegn, forskelle på 
kunst- og folkeeventyr samt bevidstgør eleverne om, hvad intertekstualitet egentlig er. 
Eleverne er meget opmærksomme og deltagende og flere bemærker, at en forfatter ofte 
forsøger at drille læseren ved at trække på andre kendte tekster eller forfattere. Efter 

introduktionen arbejder klassen i hold 
sammen om at bruge relevante 
analysemodeller i praksis ved at 
afprøve dem på udvalgte eventyr, som 
også sammenlignes i tråd med den 
intertekstuelle ramme om 
undervisningen.  

Dansk, 5. kl 

Klassen er i gang med et 
skriveværksted, hvor der arbejdes på at 
producere egne noveller som ned i et 
forløb om novellegenren. Læreren har 
præsenteret eleverne for en rigtig god 

skabelon at skrive ud fra med kendte genretræk osv. Eleverne er generelt meget 
nysgerrige og spørgelystne, og der arbejdes i forskelligt sammensatte grupper. 
Undervisningen i novellegenren bærer præg af, at eleverne lærer bedst, når de selv er 
nysgerrige og stiller spørgsmål, altså ud fra det induktive princip. Der hersker en 
afslappet atmosfære, og hver elev arbejder ud fra egen læringsstil. 

Matematik, 8. kl 

Den højt engagerede elevgruppe skal i denne time arbejde med begrebet 
”funktionalitet” og efter en grundig tavlegennemgang af alle de faglige termer, der 
knytter sig til dagens emne, kastes eleverne direkte ud i opgaveløsning i såvel 
grundbogen som det digitale program ”Geogebra”. Læreren gør i øvrigt meget flittigt 
brug af sammenligninger med andre af skolens fag såvel som ”den virkelige verden”, 
således at det relativt svære, faglige stof sættes i kontekst til elevernes hverdagsliv og 
mere ”kendte” verden. Eleverne lader klart til at være med i undervisningen og forholde 
sig spørgende og undrende til det svære stofområde.  



Engelsk, 9. kl. 

Klassen arbejder med emnet ”Shadows of the past” fra bogsystemet ”Crossroads”, og 
eleverne skal efter faglig læsning af tekster omhandlende slaver og indianere i USA’s 
historie. Der trækkes interessante tråde til nutiden, og eleverne virker meget optagede 
af emnet, samt hvad der fører til, at mennesker til tider har kunnet finde på at 
behandle andre nedværdigende. Efter læsningen forbereder eleverne små 
eksamenslignende oplæg med lærerens kyndige vejledning og støtte undervejs, og det 
er tydeligt, at eleverne er vant til at bruge engelsk som ”classroom language”. 
Grammatiske elementer inddrages som et værktøj til at understøtte kommunikationen. 

Konklusion 

Skolens personale består af mange læreruddannede ildsjæle, der brænder for at give 
børnene en god uddannelse, men i lige så høj grad en stærk identitet med respekt for 
egne og andres værdier. 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. 

Jeg fik også lejlighed til at 
gennemse elevers 
standpunktskarakterer fra både 8. 
og 9. klasse. Til sommer skal det 
første hold elever fra 9. årgang til 
FP9. 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.  

Derudover har skolen et tæt samarbejde med Helsingør Kommune omkring 
færdselslære, UEA undervisning, ligesom man har også underviser i seksualundervisning 
jf. de ministerielle henstillinger. Skolen har ligeledes en SSP medarbejder i tæt kontakt 
med kommunen.  

Der afholdes jævnligt 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 


