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Tilsynserklæring 2018/2019 

 

Haslev Privatskole  

Jens Chr. Skous Vej 3,  

4690 Haslev 

Skolekode 313007 

 

 

Grundlag 

Tilsynet er foregået i henhold til Bekendtgørelse nr. 30 af 12. januar 2018 om lov om friskoler og 

private grundskoler mv., § 9a – 9d. 

Det overordnede formål med tilsynet er at sikre, at skolens almindelige virksomhed og 

undervisning står mål med folkeskolens virksomhed og undervisning.  

Tilsynserklæringen er udfærdiget i henhold til Bekendtgørelse nr. 1653 af 19. december 2017 

om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler mv., § 23. Heri fremgår, at 

tilsynserklæringen bl.a. skal indeholde følgende punkter:  

 Dato for besøg med angivelse af i hvilke klasser og hvilke fag tilsynet har overværet 

undervisningen 

 Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie 

 Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står 

mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen  

 Tilsynets vurdering af om skolen overholder kravet i friskoleloven om at forberede 

eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 

 Påse at undervisningssproget er dansk 

 Donationer til skolen 

Som noget nyt skal tilsynserklæringerne jf. § 22 fra og med i år angives i en elektronisk form via 

en portal, som tilgås fra Undervisningsministeriets hjemmeside. Den elektroniske tilsyns-

erklæring indeholder de samme konklusioner som denne. 

 

Indledning 

Jeg har i løbet af skoleåret overværet undervisning inden for hvert af de fagområder, som 

skolens fagkreds naturligt kan opdeles i. I år har jeg desuden haft særligt fokus på IT i 

undervisningen. Desuden ønskede jeg at tale med skolens læsevejleder.  

Jeg har desuden haft møder med skolens ledelse og samtaler med de af skolens 

medarbejdere, hvis undervisning, jeg har overværet.  

Til denne tilsynserklæring findes et bilagsmateriale med grundigere beskrivelse af mine 

tilsynsbesøg. Dette bilag er skolens ledelse er i besiddelse af.  

 

Dat 26-04-2019  



 

Tilsynsførende – Finn Sonne Holm – Højgårdsvejen 19 – 4690 Haslev – mobil 20 93 44 76 – mail: finnsholm@gmail.com 

Side 2 af 4 

 

 

Dato for besøg med angivelse af i hvilke klasser og hvilke fag tilsynet har overværet 

undervisningen 

Skolens viceskoleleder Michael Koustrup havde på forhånd sammensat et program for mig 

ud fra mine ønsker om fag og klasser.  

Jeg besøgte Haslev Privatskole den 26. juni 2018, den 4. og 5. oktober 2018, den 20. 

december 2018 samt den 21. marts 2019, hvor jeg overværende undervisning, talte med 

medarbejdere og elever og mødtes med skolens ledelse. 

Den 26. juni var Haslev Privatskole vært ved Lilleskolefestivalen. Det var hyggeligt og 

interessant at gå rundt på pladsen og se de mange musikalske opførelser. Et rigtigt fint 

arrangement, der blev flot gennemført.  

Den 4. og 5. oktober 2018 besøgte jeg flg. klasser: 

 Dansk  2B, 4B 

 Historie  7A 

 Samfundsfag  8A 

 Tysk  7B 

 Engelsk  4B 

 Matematik  1B 

 Fysik/kemi  7A 

 Natur/teknik  4B 

 Geografi  7B 

 Musik 3A 

 Idræt  4AB, 9AB 

 Billedkunst  3B 

 Drama-valgholdet 

 Samspils-valgholdet 

Overalt hvor jeg kom rundt så jeg spændende undervisning. Timerne var godt forberedt og 

gennemført. Det valgte faglige stof var relevant. Der opleves generelt en god klasseledelse. 

Eleverne var trygge i timerne og arbejdede generelt fint. 

Den 20. december 2018 var der julefest på skolen med hygge i klasserne, og fællessang. 

Forældrene var engagerede i hele arrangementet. Det var som sædvanlig en dejlig 

oplevelse.  

Den 21. marts 2019, demokratidag og fagdag: Det var interessant at opleve eleverne tage 

del i de demokratiske processer, lærerne skabte i undervisningen. Det har ligeledes været 

spændende at se eleverne fordybe sig i det fagområde, der var fokus på.  

Overalt har jeg mødt læringsivrige glade børn og unge. Jeg er sikker på, at det har været en 

god dag for eleverne. 

 

Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie 

I forhold til forrige skoleår præsterede eleverne ved afgangsprøven i maj/juni 2018 højere i 

samtlige af de bundne prøvefag. Det samlede karaktergennemsnit for fagene var 7,9, hvilket 

er 0,9 karakterpoint højere end juni 2017. 

I forhold til landsgennemsnittet præsterer eleverne ved afgangsprøven i maj/juni 2018 

betydelig højere alle de bundne prøvefag, og betydelig højere i fagene dansk skr. 

fremstilling, engelsk mundtlig og skriftlig, matematik med hjælpemidler.   
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Det samlede karaktergennemsnit for de bundne prøvefag er 7,9, hvilket er 0,9 karakterpoint 

højere end landsgennemsnittet. 

I forhold til den socioøkonomiske reference scorer skolen i 2017/2018 som forventet i de 

samlede bundne prøvefag. Dog præsterer eleverne signifikant bedre end forventet i skriftlig 

dansk og mundtlig og skriftlig engelsk. I faget idræt præsterer eleverne signifikant dårligere 

end forventet.  

Historie er et udtræksfag. Ingen klasser på Haslev Privatskole har været udtrukket til prøve i 

historie.  

Resultaterne i de fleste fag ligger på niveau med eller et godt stykke over 

landsgennemsnittet, hvorfor det er min samlede vurdering, at elevernes udbytte af 

undervisningen er rigtig udmærket. 

 

Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål 

med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen  

Den undervisning, jeg har overværet, bar præg af god forberedelse. I alle de overværede 

timer sås glade elever, inspirerende lærere og et fagligt indhold. 

IT i undervisningen: Ved dette skoleårs tilsyn havde jeg særligt fokus på brug af IT i 

undervisningen. Skolens ledelse fortæller, at der på skolen er et stort fokus på brug af IT i 

undervisningen. Skolen har fået etableret en stor bredbåndsforbindelse, og der accesspoints i 

alle lokaler, ligesom der er lavet aftale med et eksternt firma om vedligeholdelse af IT-

systemet.  

På software-siden benyttes Office365 som onlineplatform både mellem medarbejdere og til 

elever. Skolen abonnerer på mange fagportaler til brug i fagene.  

I mange af de klasser, jeg besøgte, blev der på et eller andet tidspunkt i timen benyttet IT, 

typisk til informationssøgning på nettet eller brug af fagportaler med træningsopgaver.  

Læsning og dysleksi: Der er installeret AppWriter på alle pc’ere, ligesom elever har det på 

deres egen pc. Dette rigtig gode hjælpeværktøj blev dog typisk ikke benyttet i de timer jeg 

overværede. Der er et udviklingspotentiale her i at få implementeret en kultur, hvor det er 

naturligt at benytte dette værktøj i alle fag.  

Min samtale med den ene skolens to læsevejledere gav det indtryk, at skolen har fokus på 

denne udfordring. 

Læsevejlederen fortalte også ordblindetesten DVO implementeres fra fra næste skoleår på 3. 

klassetrin. Eleverne på andre klassetrin vurderes ud fra resultaterne af De Nationale Test, 

andre test eller lærerens bekymringer. 

Der er etableret netværk for elever og for forældre med ordblinde børn.  

Undervisningsmiljøvurdering og trivsel: Alle uddannelsesinstitutioner skal mindst hvert tredje år 

gennemføre en undervisningsmiljø-vurdering (UMV). Resultatet af denne skal lægges på 

skolens hjemmeside. En søgning på skolens hjemmeside på ’undervisningsmiljøvurdering’ eller 

trivsel’ giver ingen hits.  

Skolens ledelse fortæller at arbejdet med undervisningsvurderingen er i proces. Skolens 

ledelse fortæller desuden, at der pt. arbejdes med trivsel via spørgsmål fra Undervisnings-

ministeriets spørgeskema. Resultatet af dette arbejde er endnu ikke tilgået tilsynet. Skolens 
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ledelse fortælles desuden, at der forventes at foreligge en opgørelse af trivselsmålingen 

primo april 2019.   

 

Det er min vurdering, at undervisningen fuldt ud står mål med, hvad der forventes og kræves i 

folkeskolen 

 

Tilsynets vurdering af om skolen overholder kravet i friskoleloven om at forberede eleverne til 

at leve i et samfund med frihed og folkestyre 

Denne del af tilsynet drejer sig om, om skolen har en demokratisk hverdag. 

Skolen har et velfungerende elevråd, og jeg har tidligere deltaget i elevrådsmøder og talt 

med eleverne. 

I skolens faguge i uge 12 var et par af dagene på mellemtrinnet tilegnet emnet demokrati. 

Jeg deltog den ene dag, og overværede elevernes arbejde med opgaver og praktiske 

øvelser hvor de skulle opbygge et nyt samfund og få det til at fungere efter demokratiske 

processer. Det var en god læreproces for elverne, hvor flere måtte konstatere at demokrati 

er en svær ting.  

Det er mit indtryk, at skolens kultur, dens ledelse og ansatte på alle måder understøtter 

demokratiske principper og forbereder dermed eleverne til at leve i et samfund med frihed 

og folkestyre. 

 

Påse at undervisningssproget er dansk 

Jeg kan bekræfte at undervisningssproget er dansk. I engelskundervisningen foregår 

undervisningen af gode pædagogiske grunde på engelsk. 

 

Donationer  

Skolens leder oplyser, at skolen ikke har modtaget donationer af nogen art. 

 

Konklusion  

Dette års tilsyn bekræfter mine tidligere observationer og vurderinger. Nemlig at Haslev 

Privatskole er en udviklingsorienteret skole, hvor faglighed og ro omkring undervisningen er i 

højsædet – understøttet af dygtige og kompetente lærere, der forstår at sætte tydelige 

rammer og praktisere god klasseledelse.  

Det er min klare vurdering og overbevisning, at den samlede undervisning på Haslev 

Privatskole fuldt ud står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. 

Det er en god oplevelse at opholde sig på skolen.  

 

 

 

Finn Sonne Holm 

Højgårdsvejen 19 

4690 Haslev 
 

Certificeret tilsynsførende  


