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Tilsynet med Esbjerg Realskole har sit lovmæssige grundlag i Lovbekendtgørelse om friskoler og
private grundskoler m.v. nr. 786 af 15. Iuni 2015, med de ændringer, der følger af lov nr. 76 af 27.
)anuar 2016, §5 i lov nr. 665 af 8. juni 2016 og ikke mindst lov nr. 1563 af 13. december 2016

Jeg vil for en god ordens skyld indledningsvist fastslå, at jeg som tilsynsførende opfylder kravene i
kapitel 3 r ovennævnte lovbekendtgørelse, der bl.a. omhandler tilsynsførendes habilitet og faglige
forudsætninger for at kunne gennemføre tilsynet samt vurdere skolens undervisningsmæssige til-
tag. Jeg har desuden i2015 gennemført certificeringskurset, og lever dermed op til kravet om at al-
le tilsynsførende skal være certificerede pr. 1. august 2016 (i henhold til "Bekendtgørelsen om valg
og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler"). Jeg har været tilsynsførende pa Riberhus
Privatskole i Ribe siden starten af 2012, hvor leg ligeledes tiltrådte med kort varsel, adspurgt af
forstanderen pa Rejsby Europæiske Efferskole, hvor leg er ansat som laerer.

Undertegnede har overtaget hvervet som tilsynsførende på Esbjerg Realskole efter Inger Krog, der
desværre er blevet alvorligt syg. Inger var pa tilsynsbesøg i efteraret, og )eg har modtaget noterne
fra besøget, men eftersom handskrevne noter er svære at overtage uden yderligere forklaring, har
3eg valgt at fokusere pa mine egne besøg. Jeg var pa skolen første gang den 22. marts, hvor 3eg
deltog i forældrekredsmødet. Pa mødet fyldte skolens forestående flytning til Statsskolens tidligere
lokaler i Svendsgade meget. Ved flytningen far Esbjerg Realskole ca. 6000 m2 mod de nuværende
ca. 4000 m2, hvilket "giver skolen helt andre muligheder for at udfolde den skole, de ønsker", som
det udtrykkes pa hjemmesiden for Danmarks Private Skoler'. Jeg har gennemført samtaler med
skolens leder, Carsten Thyrsting, samt været i dialog med undervisere og elever. Jeg er fra første
færd blevet mødt af en høl grad af imødekommenhed fra bade ledelse, lærere og elever.

Jeg har overværet undervisningen to dage, henholdsvis onsdag den 17. maj 2017 og mandag
den 29. ma) 2017.

GLIMT FRA ÅRETS UNDERVISNING

ONSDAG  DEN 17.  MAJ 2017

2. a matematik

Klassens er i gang med at rette lektien til dagens time. Mange bliver hørt og vil gerne give deres
besyv med. Lærebogsmaterialet der anvendes er Matematrix 2B, 1. udgave 13. oplag 2015, fra
Alinea. Efterfølgende skrives der 5 regnestykker op på tavlen til at lave i hæftet som lektie. "Vil du
også lave en ekstra?" spørges der -  "og den skal være rigtig svær!". Eleverne skriver sirligt i hæf-
terne og bruger lineal som anvist. Der uddeles kopisider fra Matematrix, hvor de skal øve gentagen
addition som optakt til at forstå multiplikation. De er dog godt i gang med at gange, sa de far lov at
lave det om til gangestykker fra starten. En af siderne er med decideret tabeltræning.

I www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=182103
2 https://privateskoler.dk/nylieder/1941-esbjerg-realskole-flytter



Der er i slutningen af dobbeltlektionen mulighed for at arbejde ved computerne for at øve på Ma-

tematikfessor  eller  E - mat.

3. b dansk

Jeg når ind i klassen i slutningen af matematiktimen, der ligger lige før dansk. De er i gang med
repetition -  enten i Matematrix 3B eller i træningshæfter. Klassen er ved at være færdige med
årets pensum og kan bruge resten af skoleåret på at repetere.
Dansktimen begynder. Temaet er talesprog og skriffsprog. For at starte med definitionen af de to
begreber gives der et lille øjeblik, hvor de kan tale sammen i sma grupper. Dernaest en lille leg: To
sætninger læses højt og hver elev skal afgøre, hvilken man tror er talesprog og hvilken der er
skriffsprog. Man viser med et affalt tegn, hvilken sætning der er talesprog. Øvelsen er faktisk lidt
svær for eleverne, men efterhånden forstar de bedre forskellen.
Talesprogsordene fra den første øvelse skal de bruge til at skrive en kort historie med et givent
indhold. Historien er lektie til dagen effer, hvor de skal lave CL- øvelsen "quiz og byt" med alle hi-
storierne. Der er arbejdsro i klassen og kreativiteten summer. Efierhanden er det dog svært at hol-
de alle de gode påfund for sig selv, så der hviskes og fnises lidt rundt omkring ved bordene, mens
der forfattes pa livet løs. Lærebogsmaterialet er "Dansk direkte 3" fra Gyldendal, 1. udgave, 3. op-

lag 2015. Hvis de bliver færdige med historien er der en ekstraopgave. De sidste 5 minutter af ti-
men spises der en "1 0- mad", før de skal ud i pausen.

5. a engelsk
Timen startes på engelsk -  læreren og klassen hilser høfligt på hinanden. Læreren repeterer en
række ord, hvor der tales om betydning og anvendelse af ordet. Eleverne laver sætninger med de
forskellige ord. Der er en ivrig skov af hænder og alle bidrager. Ordene er de nye ord fra dagens
lektie. Eleverne læser højt for hinanden parvist, hvorefter de oversætter et stykke af teksten. Et par
grupper har arbejdet sa hurtigt, at de har naet at lave spørgsmål til det læste. Spørgsmålene be-

svares af resten af klassen. Igen er de meget ivrige efter at deltage. Der høres en sang -  og til slut
skal klassen selv synge den. Ordforradet til den næste tekst gennemgas med udtale og betydning.
Til slut laeser læreren den nye tekst højt, hvorefter eleverne i kor gentager sætning for sætning.
Det nye tekststykke læses endvidere hø3t -  en sætning til hver elev, sa alle får lov at læse. Lære-

ren korrigerer respektfuldt, hvis udtalen er lidt ved siden af. De allersidste minutter øves højtlæs-

ning
Lærebogsmaterialet der anvendes er "First choice for femte" fra Gyldendal, 1. udgave, 3. oplag
2009. I samme serie har de desuden engangsmaterialet "Workbook", 1. udgave, 7. oplag 2015.
Grammatik øves ekstra i "Let's do it" fra Forlaget Delta.

7. a dansk

Klassen har arbejdet med intertekstualitet i klassen. Nu er der fremlæggelser af tekster, hvor ele-

verne har fundet der er intertekstualitet. To piger laver en fremlæggelse,  hvor de via en Prezi-
præsentation fortæller om forbindelsen mellem "Titanic" og "Romeo og Julie". De har gjort et godt
stykke arbe3de og anvender mange danskfaglige begreber. En gruppe mere har taget samme ek-

sempler, men udfaldet er alligevel anderledes, da der er fokus på lidt andre ting. En dreng frem -

lægger om "Megaman" og "Mighty no. 9", hvor der også kan pavises intertekstualitet.
Lærebogsmaterialet er "Fandango 7" fra Gyldendal, 1. udgave, 2. oplag fra 2013.
Efter fremlæggelserne arbe3des der med "Dansk direkte 7" fra Gyldendal, 2. udgave, 2. oplag
2014. Temaet er synonymer. Der gives lektie for til dagen efter.

7. b matematik
Klassen har haft årsprøver, hvor de har lavet færdighedsregning og problemregning. Færdigheds-

regningsopgaverne gives retur, mens de finder dagens lektier frem. Der arbe)des med geometri.
Der tales om lektierne, hvor de har konstrueret forskellige geometriske figurer. Den sidste opgave



har de haft lidt problemer med, så den får de mulighed for at prøve kræfter med igen. De bruger
GeoGebra til at løse konstruktionsopgaverne.  Klassen har anvendt GeoGebra siden 5. kl. Afslut -

ningsvist arbejdes der med malestoksforhold.
Lærebogsmaterialet  er "Matematrix 7" fra Alinea, 1. udgave, 1. oplag, 2004.

MANDAG DEN 29. MAJ 2017

Dansk  'l. a

Mandag morgen starter med at tale om ordsproget "Mange bække små... ". Ved man egentlig,
hvad en bæk er, når man gåri 4. kl.? Mange af eleverne havde personlige erfaringer og gode hi-
storier -  og det at forstå ordsproget i overført betydning klarer de ogsa. Et par andre ordsprog re-

peteres, og her er der gode eksempler med det samme. Sa er dagen i gang! Næste punkt er at
øve diktatord. Sidste gang havde mange af eleverne O fejl, så forventningerne er hø3e. Seks ord
skrives op på tavlen, og hele klassen deltager i snakken om, hvordan ordene udtales, anvendes,
deles og "klappes". Dobbeltkonsonanter og stumme bogstaver er kendt stof, så mange vil gerne
fortælle om faldgruberne  i dagens øveord.
Laesebogen i klassen er "Nisserne i Ådal" ABC- læsebogen fra Gyldendal Uddannelse, 1. udgave,
1. oplag 200'1. Bogen er lidt under niveau, da klassen er meget dygtige læsere, fortæller en pige,
men for at få sammenhængen med i denne bogserie, laeser de denne før den næste læsebog i se-

rien "Digtning og dansk".
Så er det tid til lidt fysisk udfoldelse! En terning "bestemmer" hvilken øvelse de skal lave i denne
time. Snart er alle i gang pa gulvet, to og to.
Aktiviteten skifter igen, og der skrives OL pa tavlen. Det ved de også en masse om og igen fortæl -

les der løs. De er gode til at lytte til hinanden og give hinanden plads. Snakken er optakt til gram-

matikarbejdet. Arbe3dsbogen er "Fandango - bogstavlydbog", l  udgave, 4. oplag 2015, fra Gyl-
dendal i

6. b matematik
Året sidste tema er "Virkelighed og matematik" -  det sidste kapitel i lærebogen MatematriX 6, 1.
udgave, 3. oplag 2009, fra Alinea. Indledningsvist tales der om en akvædukt fra Frankrig. Til dette
bygningsværk er der anvendt masser af matematik til konstruktionen. Udover at tale om geometri-
en er der ogsa masser af andre tal som læreren fortæller om akvædukten. Første opgave i kapitlet
regnes i plenum, da det drejer sig om at vælge regningsart. I forbindelse med at løse opgaverne
skal mange former for matematik tages i anvendelse, og eleverne hjælper hinanden med at genop-

friske hukommelsen. Der gives lektier for, og eleverne gar i gang. Nogen gar ud pa gangen for at
arbejde, men en stor del af især drengene bliver i klassen og konkurrencementaliteten viser sig at
trives hos denne gruppe af elever, hvilket virker befordrende på arbejdsindsatsen. Til dagen efter
har eleverne en test på Matematikfessor.

3. a matematik

Klassen er færdig med 3. klasses bog, Trix, Matematrix 3B, 1. udgave, 11. oplag 2006 fra Alinea,
sa der er nu tid til helt andre aktiviteter. I dag er temaet hovedregning. Hvorfor har man egentlig
brug for at kunne det? Der er mange gode bud på det spørgsmal, og efterfølgende skal de i van-

drehallen for at lave en øvelse i grupper. Klassen inddeles i4 grupper, som hver far en opgave
med centicubes. I grupperne aftales det, hvilke figurer de hver især vil lave.
Udover selve grundbogen, arbejder klassen med Prøvesæt i matematikfærdigheder for 3. kl., 1.
udgave, 5. oplag 2015 fra Alinea, og "Øvehæfte 6" til konkret matematik i3. kl. fra forlaget Adapta.
Til grundbogen hører et antal kopisider og disse suppleres med kopisider fra Sigma for fjerde fra
Forlag Malling Beck, til de elever der skal udfordres endnu mere.
I vandrehallen tages nye tæpper med taltavler i brug. Hver især har sin egen spillebrik fra før med
og beslutter, hvor pa taltavlen man vil starte. Nu gælder det regningsarterne og man kan gøre det



svaerere eller nemmere alt efter sit niveau. Man slår med en terning og udfører det valgte regne-

stykke. Hvis man vil udfordres yderligere kan man få en terning mere og dermed fa et hø3ere tal.
Det vil de gerne!

8. a engelsk
Klassen har vikar og skal arbejde videre med et igangværende projekt om Muhammed Ali. Lære-

bogsmaterialet der anvendes « klassen er "The new choice" for 8. kl. fra Gyldendal Undervisning,
hvorfra  de har  såvel  Reader  som  Workbook.

6. a dansk

Jeg kigger indenfor hos 6. a, hvor der står dansk på skemaet. Eftersom prøveperioden er startet,
er klassens lærer ude som censor, og der er vikar i klassen. Eleverne laver forskellige danskfagli-
ge ting. De arbejder med grundbogen fra "Fandango" Dansk for 6. klasse, fra forlaget Gyldendal,
1. udgave, 2. oplag 2010. Dertil hører en arbe'ldsbog, 1. udgave, 5. oplag 2016, hvor der er mange
forskellige opgaver til grundbogens tekster og temaer. Grammatikken øves i "Dansk direkte 6" lige-

ledes fra Gyldendal, 2. udgave, 1. oplag 2012. Desuden har skolen adgang til Grammatip.dk, hvor
læreren har givet forskellige  øvelser for. Fordelen ved onlinematerialet er, at eleverne med det
samme får respons på de opgaver, de laver.

4. a dansk

Læreren, der også er klasselærer, skal lige starte med at høre, om eleverne har haft en god Kristi
Himmelfartsferie. De deler et par af de gode oplevelser og et enkelt cykelstyrt -  heldigvis ikke sa
alvorligt. Derefter er der tid til læsning. Minuturet sættes til, og der er 10 minutter til fordybelse. Der
læses savel skønlitteratur som faglitteratur.
14. kl. har de også grundbogen "Fandango", 4. udgave, 3. oplag 2009 fra Gyldendal, med tilhøren-

de arbejdsbog. Efter laesningen skal der øves stavning. De har "Stav 4" fra Dansk psykologisk For-
lag, 4. udgave, 2. oplag 2016. Det repeteres, hvad bindeord, tillægsord, navneord og udsagnsord
er, og sa skal der trænes. Opgaverne gennemgas i plenum, hvor eleverne velvilligt bidrager med
savel forklaringer som eksempler. Der er fuldstændig arbe3dsro, og ingen er i tvivl om, hvad de
skal. Hvis man har brug for h3æ1p til de danskfaglige begreber, hænger der små opslag i klassen,
hvor ordklasserne er forklaret  -  og sa hjælper læreren naturligvis ogsa.

SAMMENFATNING

Jeg har i alle de klasser og fag, hvor jeg har observeret undervisningen, vurderet at lærerne har
stor faglig og pædagogisk tndstgt. De kan reflektere over egen undervisning og deres engagement
og glæde ved arbe3det har en positiv afsmittende effekt pa eleverne. Laererne patog sig lederskab i
undervisningen, og der var faste og genkendelige rutiner i klasserne, hvilket gav ro til fordybelse.
Strukturen pa undervisningen vekslede, og styrkede derved fællesskabsfølelsen savel som grup-

petilhørsforholdet i mindre arbejdsgrupper, ligesom der ogsa var mulighed for at prøve kræfter
med opgaver på egen hånd.

Jeg har endvidere orienteret mig på www.cepos.dk, hvor det fremgår at skolens undervisningsef-
fekt for skolearet 2015 - 161igger pa O,8 ("Jo højere tallet er over nul, )o bedre er kommunens skoler til
at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mtndre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvik-

ling'), hvilket ma siges at være yderst tilfredsstillende og giver skolens elever gode muligheder for
at gå videre pa en ungdomsuddannelse . Esb3erg Realskole har rang 1 i Esb3erg Kommune.

Med hensyn til de i undervisningen anvendte undervisningsmateriaIer, har jeg vurderet at de er af
god faglig og pædagogisk kvalitet. Jeg har i et par tilfælde spurgt ind til lærernes og skolens over-

3 littps://www.cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisi'iingseffekt-grundskoler



vejelser og har hver gang fået indtryk af, at valg af undervisningsmidler træffes på et kvalificeret
grundlag og med jævne mellemrum tages op til revurdenng.

I skolens formålsparagraf udtrykkes det: "Skolen skalihele  sit virke forberede eleverne til at levei
et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til
og respekt for grundlæggende friheds - og mei'»neskerettigheder, herunder ligestilling mellem køn-

nene. I praksis oplever 3eg ved mine tilsynsbesøg et undervisningsmiljø præget af gensidig re-

spekt mellem lærere og elever. Eleverne udviser overvelende arbe3dsg1æde og engagement, lige-

som de tydeligvis er vant til at lytte til hinanden og give hinanden plads. Omgangsformerne er frie,
og 3eg oplever en naturlig ligestilling mellem eleverne, uanset køn, social baggrund, evner eller an-

dre forskelle. Alt sammen indikatorer pa, at de kender demokratiets spilleregler og at skolen der -

med  i henhold  til friskolelovens  61 stk. 2 til fulde  "forbereder  eleverne  til at leve  i et samfund  som

det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for
grundlæggende friheds - og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene

Mit tilsyn skal tillige konstatere, om undervisningssproget er dansk jf. friskolelovens §2 stk. 3, 1.
punkt, hvilket 3eg kan bekræffe, eftersom 3eg i alt, hvad jeg har overværet, udelukkende har mødt
dansk som undervisningssprog, naturligvis med undtagelse af engelsktimen i 5.a.

Skolen har ifølge skoleleder Carsten Thyrsting ikke i det foregående regnskabsår modtaget dona-

tioner der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms fra samme donator.

Esbjerg Realskoles samlede undervisningstilbud står således ud fra en helhedsvurdering absolut
mal med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Med de bedste ønsker om at skolen må fortsætte det gode arbejde

Berit Søndergaard Larse

4 )ittp://www.esbjergrealskole.dk/files/1814/9017/4241/Gaeldendevedtaegtergodkendt20.03.2013inedunderskrifter.pdf
5 1ittps://www.retsinformation.dk/Forn'is/rO710.aspx?id=182103


