
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 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

31-08-2020 Ingen Møde med 
skolelederen 
om skolens 
dagligdag, 
pædagogske 
arbejde, 
fokusområdet 
etc. 

Humanistiske fag Børge Koch  

21-10-2020 7.B, 8.A, 6.B, 3.B, 
10.X

Dansk, engelsk, 
matematik, 
musik

Praktiske/musiske 
fag

Børge Koch  

20-04-2021 5.B , 4.B, 3.A, 3.B 
og 1.A

engelsk, 
matematik, 

Naturfag Børge Koch  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Der har i skoleåret 2020/2021 været afholdt tre besøg på Haderslev Realskole. 

Det første besøg var med skolelederen, hvor et evt. tema for årets tilsynsbesøg blev drøftet. Det blev besluttet, at 
der i skoleåret 2020/2021 især er fokus på evaluering og evalueringskultur. 

Andet anmeldte tilsynsbesøg var onsdag den 21. oktober 2020 og tredje besøg var ligeledes et anmeldt 
tilsynsbesøg  tirsdag den 20. april 2021

Tilsynet i skoleåret 2020/2021 har været påvirket af Corona situationen i Danmark og resten af Verden. Et planlagt 



tilsyn er blevet flyttet på grund af ned lukning på skoleområdet, men det har heldigvis været muligt at få 
gennemført antallet af tilsyn på skolen som oprindelig planlagt ved skoleårets start.

Der er faste rutiner og regler i denne Corona tid, og underviserne er rigtig gode til bl.a. at udnytte de fysiske 
rammer udenfor klasselokalerne, når muligheden byder sig.

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 2020/2021, har været dygtige og 
engagerede undervisere, der på alle områder har vist, at de behersker dansk rigtig 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

Atter i år har det faglige niveau af den oplevede undervisning inden for det naturfaglige fagområde båret 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

Tilsynet har skoleåret 2020/2021 overværet musikundervisning, der på skolen har et godt fagligt niveau med 
muligheder for den enkelte elev for at tilegne sig kompetencer inden for det praktisk musiske område. Der lægges 
op til både sang og samspil på forskellige instrumenter i undervisningen. 

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

Ja

7.1 Uddybning

De dansktimer, som tilsynet i skoleåret 2020/2021 har overværet, har som skolens øvrige undervisning været 
præget af velforberedte undervisere, engagerede og glade elever og en rigtig god tone i 
undervisningssituationerne. 
Ved et af tilsynsbesøgene deltog en danskklasse i projekt Edison og klassen arbejdede med plancher ud fra deres 
valgte tema. Der var to undervisere til stede til at vejlede klassen i denne arbejdsform. Et undertema for en af 
grupperne var en idé om at etablere en drone, der kan levere mad til hjemløse. En anden gruppe arbejdede med 
en idé om at udvikle en app, der skal støtte det globale arbejde med skrald i naturen. 
En anden klasse arbejdede med forskellige teksttyper i dansk, herunder hvordan forskellige teksttyper gribes an. 
Nogle tekster kan blot skimmes mens andre tekster skal bearbejdes/tolkes anderledes.



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

Ja

8.1 Uddybning

Der har i skoleåret 2020/2021 både været mulighed for at overvære matematikundervisning i- og uden for 
klasselokalerne. Bl.a. fik tilsynet i år mulighed for både at overvære og drøfte online matematikundervisning, der 
blev gennemført under den delvise ned lukning af skolen på grund af Corona pandemien. Her blev eksempelvis 
"Goggle classroom" benyttet. som udgangspunkt for undervisningen. Dagens tema blev gennemgået, hvorefter 
eleverne arbejdede selvstændigt med mulighed for vejledning. Evaluering af opgaver m.v. foregik ved at eleverne 
tog et foto af deres arbejde og resultater og uploadede dette i "classroom´et", så læreren havde mulighed for at 
følge med i den enkelte elevs læringsproces. Elever, der har haft det svært ved denne arbejdsform og/eller 
generelt under Corona pandemien, har haft mulighed for at komme fysisk på skolen i mindre grupper. 
Desuden har der fra tilsynsførende været gennemført en dokumentanalyse af elevernes standpunkt via 
elevmapper, hvor elevernes diagnostiske prøver og andre elev arbejder i mappen har været udgangspunkt for 
analysen.
I en matematiktime på et andet klassetrin blev der arbejdet med statistik, hvor eleverne selv havde været ude for 
at finde empiri til deres arbejder og efterfølgende diagrammer. 
F.eks. havde en gruppe i klassen kigget på bilnummerplader på Christiansfeldvej, hvor de registrerede 1. bogstav i 
nummerpladsen. En anden gruppe noterede antallet af nummerplader med ulige/lige numre og en tredje gruppe 
noterede antallet af biler med forskellige farver etc. Efterfølgende blev resultaterne talt op og der blev arbejdet 
med udarbejdelse af diagrammer via Excel regneark på computeren, hvor der både blev lavet pindediagram og 
cirkeldiagram. Et godt eksempel på at drage virkeligheden ind i elevernes arbejde med statistik, - hvilket giver en 
gennemskuelighed over for eleverne, hvad dagens matematiske tema eksempelvis kan bruges til.

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

Ja

9.1 Uddybning

Den oplevede engelskundervisning i skoleåret 2020/2021 har bl.a. givet rigtig gode eksempler på, hvordan 
fagfaglig undervisning kan kombineres med bevægelse i undervisningen. 
I en klasse blev jagten på engelske ord kombineret uden for klasselokalet ved at ordene skulle findes i 
plastiklommer på et afgrænset udeområde. Efterfølgende skulle de fundne engelske ord sættes ind i et skema, 
som eleverne havde fået udleveret. De fundne ord dannede sætninger, der efterfølgende blev gennemgået i 
plenum og hvor man drøftede sjove/skøre sætninger, der kom ud af tilgangen. 
I en anden klasse blev der arbejdet med engelske tal og farver. Dette skete både via tavleundervisning og via spil, 
hvor eleverne i grupper på 2 skulle finde et kort med en farve og et kort med et tal og efterfølgende skulle den ene 
elev sige en sætning for makkeren, der indeholdt den fundne farve og tal. Timen blev afsluttet med et boldspil, 
hvor der var gangestykker skrevet på boldene og eleven, der greb bolden, skulle sige resultatet af gangestykket og 
derefter sende bolden videre til en ny makker. 
I indskolingen blev der arbejdet med dyrenavne, kæledyr m.v. via vendespil, som eleverne spillede i grupper på 3 
elever.  Skønt at se og opleve, hvor optaget eleverne var i undervisningen.



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

Skolen følger Fælles Mål, og tilsynsførende har i alle de klasser og fag, hvor der har været tilsyn, oplevet et fagligt 
højt niveau og skolens undervisning lever op til, hvad der forventes i folkeskolen. Denne vurdering underbygges af 
de oplevelser, som tilsynsførende har haft via elevernes reaktioner, samtaler med elever og undervisere samt 
elevernes arbejder og prøver og resultater. 
Det er kendetegnende for skolen at alle har mødt tilsynsførende med venlighed, nysgerrighed, imødekommenhed 
og et stort engagement. Timerne har gennemgående været velforberedte, spændende og er blevet afviklet i god 
ro og orden. Skolen som helhed emmer af at være et sted, hvor der foregår god undervisning "til livet".

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 har formuleret centrale værdier for sin undervisning og virksomhed og lagt dem på skolens hjemmeside. 
Der er således gennemsigtighed og mulighed for åben indsigt i skolens formuleringer af skolens grundholdninger 
og værdier, - som desuden efterleves i skolens undervisning, der tilgodeser både opfattelsen af demokratiet samt 
giver plads til samtale- og dialogforum.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?



Ja

13.1 Uddybning

Når jeg ser elever og undervisere i den daglige undervisning, så er der mange tegn på den demokratiske dannelse, 
der foregår på skolen. Det er helt naturligt at lytte til hinanden, og man er på skolen gode til at give plads til at 
argumentere og debattere. Skolen arbejder generelt kontinuerligt med værdien af den gode og konstruktive 
dialog, - samt ikke mindst den gode omgangstone, der i øvrigt hersker overalt på skolen. 

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

Ja

14.1 Uddybning

Når jeg ser elever og undervisere i den daglige undervisning, så er der ligeledes mange tegn på den gensidige 
respekt, der er for hinanden og hinandens holdninger.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

Kønsopdelte aktiviteter kan forekomme i bl.a. idrætsundervisningen, hvis lærerne vurderer, at det er til gavn for 
både piger og drenge at lave kønsopdelte aktiviteter. 
Det kan også forekomme i trivselsarbejdet, især hvis det handler om problemstillinger i pige/drengegruppen.
 

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Ligestilling er som udgangspunkt ikke et fokuspunkt på skolen, eftersom skolens opfattelse er, at alle uanset køn 
(race, religiøs overbevisning, seksuel observanser og så videre) har og skal have samme rettigheder. Det ligger i 
skolens værdier – respekt for den enkelte og det gode fællesskab – at rettigheder ikke er til diskussion. 
Opfattelsen på skolen er, at man er hinandens forudsætning, og det kræver ligeværdighed og respekt.



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

Ja

17.1 Uddybning

Haderslev Realskole har to elevråd, der begge har til formål at styrke sammenholdet og samarbejdet mellem alle, 
der har deres gang og virke på Haderslev Realskole, - uanset om det elever, lærere og øvrige ansatte. Desuden er 
intentionen med skolens elevråd at opmuntre eleverne til at deltage aktivt i tilrettelæggelse af arrangementer i og 
uden for skoletiden.
Elevrådenes møder afholdes i skoletiden med jævne mellemrum. Hver klasse vælger en repræsentant og en 
suppleant. Repræsentanten deltager i elevrådsmøderne og aflægger referat til den respektive klasse kort tid efter 
mødet.

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

En gang i løbet af skoleåret gennemgås den skærpede, personlige underretningspligt. Tidligere har skolen anvendt 
materialet "Tag signalerne alvorligt", Ankestyrelsen, 2013 og Den professionelle bekymring, UVM, 2013. 
I 2020 har alle fået udleveret og gennemgået materialet "Vejledning om underretningspligten – til ansatte på fri- 
og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, Børne- og undervisningsministeriet, 2019".

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

Skolen har løbende punktet på lærerrådsmøderne, og der er på skolen udarbejdet en beskrivelse, der er blevet 
gennemgået med alle lærere og pædagoger. 
Beskrivelsen ligger desuden tilgængelig i et fælles drev, så enhver ansat løbende kan holde sig opdateret på 
området.

21. Donationer 



Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

22. Tilsynets sammenfatning 

Trods en global Corona pandemi er det lykkedes at drive skole på et højt niveau. Der har været udsættelser og 
ændringer i tilsynsplanerne undervejs i skoleåret, men trods dette er jeg nået rundt til mange klasser og har atter 
haft nogle gode og inspirerende snakke med undervisere og ledelsen. 

Fra første færd føler man sig godt tilpas på skolen, når man træder ind af døren. Her går faglighed, nærvær og 
tryghed hånd i hånd.

Der opleves et flot pædagogisk/didaktisk arbejde på skolen, der finder sted på en dynamiske skole. 

Man møder imødekommende og nysgerrige elever, der er fagligt dygtige og meget videbegærlige.

Man omgås meget kompetente undervisere med stor faglig ballast samt en ledelse, der sammen med 
skolebestyrelsen er med til at skabe rammen.

Her er tale om en skole, der kontinuerligt ruster eleverne fagligt og alsidigt til at møde udfordringerne i en 
kompleks verden, der venter lige uden for døren.

Nej


