
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Haderslev Realskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
515014

Skolens navn:
Haderslev Realskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Børge Koch  

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

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Der har i forbindelse med tilsynet i skoleåret 2018/2019 været i alt 3 skolebesøg. Skolen skiftede leder i efteråret 
og det første møde mellem den nye skoleleder og skolens tilsynsførende blev benyttet til gensidige 
forventningsafklaring.

Ved andet tilsynsbesøg afviklede skolen "Realugen", hvor skemaet er brudt op og hvor der udelukkende arbejdes 
med tema- og projektorienteret undervisning. 

Tredje og sidste tilsynsbesøg var en almindelig skoledag, hvor tilsynsførende fulgte en række klasser i klassernes 
normale skema og undervisning.

Tilsynet har således i skoleåret 2018/2019 været baseret på overværelse/deltagelse i undervisning på forskellige 
klassetrin inden for en række fagområder inkl. tema- og projektorienteret undervisning (Realugen), 
gennemlæsning og tolkning af udleverede og tilgængelige materialer samt informationer og oversigter om 
undervisningen  samt samtaler med elever, lærere og skolens leder.

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

Samtlige undervisere, som tilsynsførende har mødt ved tilsynet i skoleåret 2018/2019, har været dygtige og 
engagerede undervisere, der på alle områder har vist, at de behersker dansk godt i undervisningen/samtalerne. 

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

Det faglige niveau af den oplevede undervisning inden for det humanistiske fagområde bærer præg af dygtige 
undervisere, engagerede elever og en god og varieret undervisning, som appellerer til flere kompetencer hos den 
enkelte elev. 

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

Det faglige niveau af den oplevede undervisning inden for det naturfaglige fagområde bærer, som ved skolens 
øvrige fagområder, præg af dygtige og engagerede undervisere, engagerede elever og en god og varieret 
undervisning, som appellerer til flere kompetencer hos den enkelte elev. Når det lykkes at få teori, praksis og 
samfundsmæssige udfordringer til at gå op i en højere enhed, giver fagområdet ekstra god mening for eleverne. 

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

Dette års tilsyn inden for det praktisk/musiske fagområde bygger på oplevelser og dialog med lærer i relation til 
Realugen, hvor skolens normale skoleskema er omlagt til en uge med udelukkende tema- og projektorientere 
undervisning. Dette opbrud med det normale skoleskema giver en anderledes uge for elever og lærere, hvor især 
dybden i arbejdet med et tema eller et projekt bliver tydelig. Denne form for opbrud i den normale undervisning 
giver skolens personale mulighed for at se og opleve elever i andre situationer og roller, end i den normale daglige 
skemalagte undervisning. Indtryk og oplevelser af den enkelte elev, som både her og nu og fremadrettet kan 
bruges i udviklingen af den enkelte elevs kompetencer. Realugen virkede godt organiseret. 

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

Ja

7.1 Uddybning

Den oplevede undervisning i dansktimerne bar præg af både dybdegående arbejde med læsning (elevernes 
forståelse af lix på 4.B) og varierede arbejdsformer, hvor eleverne selv kunne planlægge deres dansktime ud fra en 
række planlagte opgaver (dansk i 3.B). I begge klasser fulgte tilsynsførende elevernes arbejde tæt og havde en 
snak med enkelte elever for at vurdere deres forståelse af danskundervisningen. Elevernes generelle standpunkt i 
dansk vurderes absolut tilfredsstillende og honorerer almindeligvis de krav, der kræves i Folkeskolen. 

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

Ja

8.1 Uddybning

Tilsynet af undervisningen i matematik (2.B) bar præg af en god struktur på undervisningen, som gjorde eleverne 
trykke og sikre. Timen blev indledt med fælles gennemgang af nyt stof - kilo/gram - meter/centimeter - hvorefter 
eleverne arbejdede med en fælles side omkring det nye stofområde. Klassens elever virkede engagerede og 
arbejdsomme og var meget lærevillige. Som i danskundervisningen er elevernes standpunkt i matematik klart på 
højde med de mål, der almindelig vis kræves i Folkeskolen.

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



Ja

9.1 Uddybning

I dette års tilsyn overværede tilsynsførende undervisning i engelsk i henholdsvis 10. klasse (10.X) og i 5.A. Skolens 
elever i 10. klasse arbejdede i mindre grupper med spørgsmål og opgaver på tværs af skolens klasser på 10. 
årgang. Gruppearbejdet skete med udgangspunkt i en film. Grupperne var sammensat af elever fra hver af de tre 
10. klasser, der er på skolen. Resultatet af gruppearbejdet var en præsentation klassevis. Lærerne fungerede som 
vejledere og al kommunikation, - lige fra introduktion til arbejdet i grupperne til vejledningen fra underviserne 
foregik på engelsk. Undervisningen var præget af god arbejdsro, gensidig støtte og hjælp imellem elever og 
undervisere. Vurderingen af elevernes standpunkt er begrundet i elevernes mundtlige dialog i grupperne samt 
deres skriftlige svar på engelsk, som blev skrevet ned på deres PC´ere i gruppearbejdet. 
I 5.A var oplevelsen af engelskundervisningen meget varieret og hvor bl.a. rytmer blev benyttet til at øve ugedage, 
tal og årstider på engelsk. Desuden blev dagens forberedte tekst brugt til en konkurrence i forhold til ord fra 
teksten. Afslutningsvis arbejdede eleverne individuelt med kopiark. Stort engagement hos både underviser og alle 
klassens elever. Vurderingen af standpunktet i denne klasse beror både på den oplevede dialog i klassen på 
engelsk og elevernes arbejde med forståelse og skriftlighed ved arbejdet med kopiarkene. 
Samlet set er vurderes elevernes standpunkt i den oplevede undervisning i engelsk klart på højde med, hvad der 
almindeligvis kræves i Folkeskolen.    

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

Ud fra prøvekaraktererne vurderes det, at skolens undervisning i historie i overbygningen står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

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

Ja

11.1 Uddybning

Helhedsvurderingen af Haderslev Realskoles undervisningstilbud er, at skolen klart lever op til de mål, som der 
almindeligvis kræves i Folkeskolen. 
Skolen er begunstiget af fagligt- og personligt dygtige undervisere, som forstår og formår at engagere eleverne på 
en positiv og god måde, som styrker elevernes lyst til at lære. Der arbejdes med rigtig mange forskellige 
undervisningsformer, som gør, at undervisningen hele tiden opleves varieret - og samtidig sammenhængende. 
Lige netop det at skabe en sammenhæng i undervisningen ved varierede undervisningsformer er væsentligt i 
forhold til at eleverne kan gennemskue hensigten samt håndtere de udfordringer de løbende stilles over for i 
undervisningen.



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

Skolens undervisning tilgodeser både opfattelsen af demokratiet som samtale- og dialogforum. Skolen har 
desuden formuleret centrale værdier for sin undervisning og virksomhed og lagt dem på skolens hjemmeside via 
skolens vedtægter. Der er således gennemsigtighed og mulighed for åben indsigt i skolens formuleringer af skolens 
grundholdninger og værdier, - dog kunne en ny hjemmeside i nær fremtid evt. tydeligere signalere skolens 
centrale værdier mere direkte end via skolens vedtægter.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Den daglige undervisning bærer præg af gensidig respekt for det enkelt individ. Den enkelte elev er ofte 
medbestemmende og der gives mulighed for indflydelse på undervisningens form på et relevant niveau i forhold 
til elevernes forudsætninger, behov og potentialer. Desuden arbejder skolen løbende med demokratisk dannelse i 
bl.a. elevrådsarbejdet. Dette arbejde og hensigten med elevrådsarbejdet må meget gerne må være endnu mere 
synligt, når skolen får en ny hjemmeside i den nærmeste fremtid.  

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

Ja

14.1 Uddybning

Haderslev Realskole har udarbejdet diverse politikker og planer, der skal sikre gensidig ansvarlighed og 
demokratisk læring igennem dialog og deltagelse. 
På skolens hjemmeside finder man bl.a. dokumenter omkring: "Den gode klasse", 
"Undervisningsmiljøundersøgelse" og "Trivsel- og anti mobbe politik" som eksempler på tiltag på området. 

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja



15.1 Uddybning

Undervisningen indebærer ikke diskrimination pga. religiøsitet, køn, race eller andet og undervisningen 
respekterer lighed mellem kønnene.

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

Ja

16.1 Uddybning

Der er etableret formaliserede elevråd (lille- og store elevråd) på skolen, som bl.a. danner udgangspunkt for 
erfaringsbaseret demokratisk dannelse. 

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
 

19. Tilsynets sammenfatning 

Det har atter været en god oplevelse at komme på anmeldt tilsyn på Haderslev Realskole, som virker som en rigtig 
god og veldreven skole med 588 elever (max) og rigtig mange engagerede og dygtige ansatte. 

Der har i forbindelse med arbejdet med tilsynet været en velvillighed og åbenhed i forhold til tilsynsførendes 
ønsker, idet både elever og ansatte har stillet sig til rådighed i forhold til at give tilsynsførende svar på de 
spørgsmål, som opstod undervejs i tilsynet. Skolen fremstår som en innovationslysten skole, der gerne fornyer sig i 
en fornem balance i forhold til respekt for skolens traditioner.

Nej


