
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 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

30-10-2019 3. klasse (3.A), 1. 
klasse (1.B), 6. 
klasse (6.B), 9. 
klasse (9.D), 10. 
klasse (10.X), 7. 
klasse (7.C)

musik, 
matematik, 
madkundskab, 
fysik/kemi, 
dansk, engelsk

Naturfag Børge Koch  

03-03-2020 4. klasse (4.A), 2. 
klasse (2.A), 5. 
klasse (5.A) og 0. 
klasse (0.B)

musik, dansk, 
natur/teknik

Humanistiske fag Børge Koch  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Der er aftalt to tilsynsbesøg i skoleåret 2019/2020. Det første tilsynsbesøg blev gennemført den 30. oktober 2019 
og andet tilsynsbesøg blev gennemført den 3. marts 2020. Under tilsynsbesøgene har jeg overværet 10 
underviseres undervisning samt en række støttelærere. Desuden har der været ført samtale med skolens leder, 
Simon Mosekjær Madsen samt enkelte undervisere.

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

Undervisningen foregår på dansk, med mindre eleverne bliver undervist i sprogfagene.

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

I det humanistiske område har jeg overværet undervisning i: 2.A dansk, , 0.B dansk, 7.C.engelsk, 10X dansk
Dansk i 2.A startede med at få fastslået, på hvilken dag, dato, årstal og årstid vi befandt os. Timen var opdelt i 12 
minutters intervaller, hvor der først blev arbejdet med orddiktat, derefter arbejdes der med læsning samt øvning i 
120 nye ord. Eleverne kender denne arbejdsform og går derfor hurtigt i gang med de forskellige opgaver, når der 
skiftes fra aktivitet til aktivitet.
I 0.B startede eleverne med "makkerlæsning, hvor eleverne læser for hinanden to og to. Der er differentieret i 
forhold til sværhedsgrader - alle læser i 0.klasse, hvilket er flot! Times anden halvdel spilles der "ord LUDO".
10.X arbejdede med årets OSO opgave "Find en uddannelse/et job du interesserer dig for", hvor klassen var i den 
indledende fase med udarbejdelse af en problemstilling. Efter arbejdet med at få lavet en problemstilling skal hver 
enkelt i gang med få lavet aftaler om interviews, finde statistikker, modeller og billeder til understøttelse af den 
valgte problemstilling. 
Engelsk i 7.C foregik al undervisning på engelsk. Klassen arbejdede med temaet:"bulling", hvor bl.a. et billede med 
3 piger samt et billede med en dreng, der er ked af det skulle analyseres. Begge billeder blev efterfølgende drøftet 
på klassen. Eleverne virker ivrige og underviseren animerer hele tiden eleven til at finde andre ord til at svare, når 
de går i stå/ikke kan "finde" de relevante engelsk ord. Undervisningen bærer præg af stor tryghed hos eleverne. 
Undervisningen i det humanistiske fagområde står fuld på højde med undervisningen i folkeskolen

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

I det naturfaglige område har jeg besøgt:
1.B i matematik, 9.D. i fysik/kemi og 5.A. i natur/teknik.
I 1B arbejdede eleverne med forskellige geometriske figurer. Timen vekslede imellem fælles oplæg fra underviser 
og individuelle opgaver i materialet TRIX. i 2. lektion af matematiktimerne skulle elever ud i skolegården for at 
finde geometriske figurer.
Teori og praksis blev i 9.D koblet under temaet: "Albedo-effekten, du ville fryse uden!". Selv om undervisningen 
var henlagt til et almindelig klasselokale forhindrede det ikke at få lavet egne undersøgelser om bl.a. solens lux via 
en downloaded app på mobiltelefonen. Efter at eleverne havde lavet egne undersøgelser blev resultaterne drøftet 
på klassen, hvorefter eleverne fik udleveret linser, som i timens sidste del skulle bruges til at forsøge at antænde 
papir med forskellige farver.
"Hvor overlever du bedst?" var spørgsmålet til 5.A i natur/teknik. Klassen skulle gennemføre 4 forskellige praktiske 
øvelser i og omkring klasselokalet, ex. hvor længe kan du holde hånden i et fad med isvand eller hvordan opleves 
det at trække vejret igennem et sugerør? Via et digitalt undervisningsprogram blev oplevelser indskrevet 
undervejs imellem forsøgene. Også her virkede eleverne optaget af vekselvirkningen imellem teori og praksis.
I det naturfaglige område står undervisningen fuld på højde med undervisningen i folkeskolen.

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

I det praktisk-musiske fagområder har jeg overværet musik i 3.C og 4.A og madkundskab i 6.B.
I musik læres nye sange, der danses og der spilles på instrumenter. Skolens musiklokale er indrettet med masser af 
instrumenter, der gør, at det "oser" af musik og sang, når man befinder sig i musiklokalet. Både indholdet i 3.C og 
4.A var forberedelse til henholdsvis fællestime og forårskoncert.
I madkundskab blev der arbejdet i 4 grupper og "dagens ret" var fiskefrikadeller, kartofter og hjemmelavet 
remoulade. Efter tilberedning blev der spurgt ind til processen i produktionen, mulige ændringer - ex i forhold til 
sundhed etc. Lektionerne i madkundskab blev afsluttet med en smagsprøve i hver gruppe med tilbagemeldinger 
om smag, konsistens m.v.  
Fælles oplevelse for undervisningen i det praktiske musiske område er, at eleverne er engagerede og deltagende, 
og de arbejder koncentreret med de opgaver, de er blevet sat til.
Også i det praktisk-musiske fagområde står undervisningen fuld på højde med undervisningen i folkeskolen.



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

Ja

7.1 Uddybning

Generelt klarer eleverne fra Haderslev Realskole sig godt. 96,4% af eleverne fra afgangsklasser starter på en 
ungdomsuddannelse mod 79,6% på kommunalt niveau og 84,9% på landsplan. 
Karaktermæssigt opnår eleverne på 9. klassetrin et karaktergennemsnit på 7,5 . Det er et højere 
karaktergennemsnit sammenlignet med både det det kommunale gennemsnit (6,3) og landsgennemsnittet på 7,1  

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

Ja

8.1 Uddybning

Ud fra den overværede matematikundervisning, snakke med elever og gennemgang af bog materiale, så vurderes 
det, at elevernes standpunkt i matematik står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

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

Ja

9.1 Uddybning

Ud fra den overværede engelskundervisning, snakke med elever og gennemgang af bog materiale, så vurderes 
det, at elevernes standpunkt i engelsk står mål 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

Skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen overholder frihed og 
folkestyre-kravet i friskoleloven og undervisningssproget er dansk.

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

Skolen er som institution et afgørende sted for samfundets demokratiske udvikling. Haderslev Realskole 
forbereder i sit daglige virke eleverne til at kunne deltage frit i demokratiske fællesskaber. Fællesskaber, der 
kommer til udtryk i den samværs- og samtaleform, der opleves på skolen samt i den måde undervisningen 
tilrettelægges på, hvor demokratiske principper og processen formidles og læres i og via undervisningen. 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Skolen står på grundlæggende demokratiske principper som ex. ligestilling imellem kønnene, ytringsfrihed og 
respekt for andres synspunkter. Det opleves, at på Haderslev Realskole kan den enkelte elev udfolde sig under 
hensyn til andre elevers baggrund, forudsætninger. Eleverne lærer at medvirke til og deltage i den demokratiske 
udvikling i både ord og handling.

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

Der bliver ikke forskelsbehandlet mellem piger og drenge.

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

Ja

16.1 Uddybning

Skolen har etableret et formaliseret elevråd bestående af et lille- og et store elevråd, 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
 

Ja



18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

14500,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Når jeg kommer på tilsyn på Haderslev Realskole, bliver jeg altid mødt af velvillige elever og undervisere/personale 
og jeg bliver altid budt velkommen indenfor til undervisningen. 

Eleverne opfatter mig heldigvis ikke som et mærkeligt fremmedelement i undervisningen, men spørger gerne 
frejdigt ind til hvad jeg er for én, og det får de naturligvis svar på. 

Via tilsynene har jeg kunne konstatere at undervisningen på Haderslev Realskole er meget velovervejet både i 
forhold til indhold, metode og samarbejdsformer. Undervisningen forestås af kompetente undervisere med 
pædagogisk og didaktisk overblik. Udgangspunktet for god undervisning er undervisernes professionelle 
dømmekraft og engagement, ledelse af undervisning samt relation til eleverne. Undervisningen er 
medinddragende og involverende. Undervisningen er præget af en fri tone, hvor alle kan give deres besyv med, 
hvilket medvirker til den demokratiske dannelse. 

Haderslev Realskolen opfylder til fulde de forpligtigelser skolen er pålagt af Undervisningsministeriet.


