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

Skolekode:
561026

Skolens navn:
Esbjerg Realskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Berit Søndergaard Larsen 

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

16-11-2018 4. A Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

16-11-2018 7. B Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

16-11-2018 6. b Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

16-11-2018 5. b Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

11-03-2019 10. a Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

11-03-2019 2. a Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

11-03-2019 9. b Engelsk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

11-03-2019 7. b Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

11-03-2019 9. a Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

11-03-2019 4. b Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 



2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Fredag den 16. november 2018

Matematik i 4. A

Klassen arbejder med geometri, hvor de taler om cirkler. De lærer indledningsvist om fagudtrykkene, de senere 
selv skal erfare noget om. På tavlen står der periferi, diameter, omkreds, radius og centrum. Efter at have talt om 
disse og øvet sig på det, de nu ved om hvert begreb, skal de nu i mindre grupper finde runde ting, som de kan 
måle omkreds og diameter på, for at se, om de kan finde en sammenhæng. Der måles ivrigt og en af eleverne ser 
ret hurtigt en sammenhæng. Der findes både helt små og ret store ting. Arbejdsbogen er Matematrix 4 grundbog 
2. Udgave, 1. Oplag 2018 fra Alinea.

Matematik i 7. B

Klassen arbejder med ligninger. Læreren fortæller om ligevægtsprincippet og viser det ved eksempler og visuelt 
med et billede af en vægt på tavlen. Ved simulationer kan man få vægten til at reagere på de handlinger man 
foretager. Der laves et eksempel på tavlen, hvor vægten bruges efter-hånden som eleverne har foreslået næste 
“træk”. De skal derefter laver makkerregning, hvor de to og to skiftes til at løse en ligning, mens de forklarer, hvad 
de gør og hvorfor. Arbejdsbogen er Matematrix 7 fra Alinea - 2. udgave, 4. oplag 2017. I slutningen af timen 
bruger de phet.colorado.edu/da til at lave opgaver med ligevægtsprincippet.

Dansk i 6. B

Klassen har haft lektier for på grammatip.com, hvilket læreren følger op på. Derefter introduceres genren essay. 
Begreberne “associationer”, “metaforer” og “at reflektere” genopfriskes med flere eksempler rundt i klassen. I 
lærebogen er der to eksempler på essays skrevet af henholdsvis Søren Ulrik Thomsen og Dan Turèll. 

Lærebogen Fandango 6 - 1. Udgave, 1. Oplag 2010, fra forlaget Gyldendal og hertil hørende Arbejdsbog A, 1. 
Udgave, 6. Oplag 2016. Grammatik øves i engangsmaterialerne “Stav 6” fra Dansk Psykologisk Forlag, 5. Udgave, 
2. Oplag 2017 og “Dansk 6” fra forlaget Pirana - 1. Udgave, 1. Op-lag 2015. Desuden som nævnt på 
grammatip.com.

Dansk i 5. B

Klassen har klassens tid. De skal i gang med lidt juleforberedelser. Hver elev får en stor kuvert, som de skal 
dekorere juleagtigt. Hver kuvert får et kapitel af en julehistorie, så der hver dag i december kan blive læst højt for 
klassen. Der er mange gode ideer til, hvordan man kan dekorere. De får 10 minutter til at gå i gang med arbejdet, 
mens der lyttes til julemusik. 

I sidste del af timen skal en af drengene fremlægge om Neil Armstrong. Han har lavet en PowerPoint 



præsentation til at understøtte sin fremlæggelse. 

Mandag den 11. marts 2019

10. A Dansk

Klassen er i gang med at arbejde med ”Der kommer en dag”. De har set filmen og fået analyseopgaver, som de 
arbejder med enkeltvis. Tirsdag skal de fremlægge deres arbejde. Filmen er det ene af klassens to hovedværker – 
det andet er romanen ”De hvide mænd”. 

2. A Matematik

Læreren starter timen med at skrive timens program op på tavlen, hvorefter de taler om de forskel-lige punkter. 
De er i gang med at arbejde med klokken. Som lektie har de i weekenden taget tid på forskellige 
hverdagsbegivenheder, som de i forvejen havde gættet på, hvor lang tid ville tage. Mens de gennemgår 
resultaterne regner de også på,, hvor meget de har ramt ved siden af. Tre elever har ikke fået lavet lektien, men 
laver en aftale med læreren om, at de får det i orden til dagen efter, hvor de så skal vise det til hende. Opgaven er 
vigtig i forhold til at kunne forholde sig til begrebet tid. 

Lærebogen er Trix – Matematrix 2B fra Alinea. 2. udgave, 2. oplag 2017. Desuden har de en mappe med kopisider, 
der passer til bogen. 

På tavlen står der to regler for klassen: 1. Være gode ved hinanden og 2. Være stille. I timen, som jeg overværer, 
er de gode til at følge disse enkle regler. De vil gerne byde ind og lytter også til hinanden. Efter de har haft en 
runde i klassen, konstruerer de i fællesskab en kæmpe urskive på tavlen. Efterhånden som time- og minuttal 
skrives på, snakker de om det. Efterfølgende skrives tidspunkter som eleverne to og to skal vise på små urskiver. 
Hele tiden opfordres de til at hjælpe hinanden og da arbejdet går i gang, skal de skiftes til at sætte uret og 
kontrollere, om det er korrekt. Efterhånden som de er færdige, skal de arbejde videre med opgaver i deres 
mappe. De fortæller om, at de til hver uge har opgaver på E-mat. Flere af dem fortæller stolt, at de allerede har 
lavet disse lektier. 

På årsplanen er der ikke angivet uger, men læreren fortæller at hun i hvert enkelt forløb vurderer, hvor meget der 
er behov for. De er kommet til kapitel 2, ”Mere om måling”, i B-bogen, hvor der bl.a. står: ”Kapitlet indeholder 
masser af opgaver med stor variation, som foregår i mange forskellige kontekster. Hermed får eleverne et klart 
indtryk af, at måling er tæt knyttet til hverdagen.” Lige præcis det med at knytte målingerne til hverdagen er 
yderst vigtigt. I slutningen af timen er der ”lille mad”. Mens de spiser fortælles der lidt fra weekenden. Flere af 
eleverne har været rundt omkring i Danmark, hvilket de kan forholde til en opgave fra bogen, hvor de skulle regne 
med afstande. 

9. B Engelsk

Timen starter med, at læreren skriver programmet for timen på tavlen. De får en skriftlig afleve-ringsopgave retur, 



som de skal rette fejlene i til om onsdagen. Der tales engelsk fra timens start og der følges op på, hvor de var 
kommet til i timen før. De arbejder med kapitlet ”Shadows of the past” og har desuden et kompendium om 
Martin Luther King som supplement. De sidder i blandede grupper af 4, som læreren hurtigt flytter dem ud i. De 
starter med at diskutere en tekst, som de har læst som lektie. Som lærebog har de ”Crossroads 9 Tasks” (1. 
udgave, 1. oplag 2012) og ”Crossroads 9 Texts”  (også 1. udgave, 1. oplag 2012) fra Gyldendal og ”The new choice 
work-book for niende” også fra Gyldendal (1. udgave, 10. oplag 2013).  I slutningen af timen når de fleste at øve 
lidt grammatik på grammatip.dk. Rundt omkring snakkes der stille om de grammatiske opgaver.

7. B Matematik

Læreren indleder timen med at fortælle, hvad der skal ske i timen. Klassen arbejder med funktioner. De anvender 
GeoGebra som hjælpemiddel, når funktionerne skal vises grafisk. Fra det grafiske udtryk, skal de kunne gå 
”baglæns” og finde funktionsforskriften. De kigger på førstegradsfunktioner og finder hældningstal samt skæring 
med y-aksen. Efter den fælles gennemgang, med et par eksempler på tavlen, laves et ugeskema for de kommende 
matematiktimer. Til torsdag er der en afleveringsopgave og der skal også laves en færdighedsregningstest. 
Desuden har de således fra ugens start et overblik over, hvad de skal nå. 

Der anvendes ”Matematrix 7” Grundbog/WEB fra Alinea (2. udgave, 4. oplag 2017) og Formelsamlingen fra 
Forlaget Matematik, 2. udgave 2017

9. A Matematik

Klassen arbejder med lineær og eksponentiel vækst. Formlen for eksponentiel vækst repeteres og efterfølgende 
går de i gang med opgaver i grundbogen. Temaet er ”Rejser”, og de skal lege med tanken om at spare op til en 
rejse. De fleste arbejder alene, men samtaler lidt om opgaverne, hvis de har problemer. Dog vælger et par stykker 
at arbejde sammen og dermed få snakket om, hvordan de løser opgaverne. 

”Matematrix 9” grundbog/WEB 2. udgave, 3. oplag 2018.

4. B Dansk

Timen indledes med et kvarters frilæsning. Hver elev har en bog på sit eget niveau og læser kon-centreret. 
Derefter skal to elever lave fremlæggelser. Den første er om kænguruer og høster stort bifald. 
Klassekammeraterne har hørt opmærksomt efter og har masser af uddybende spørgsmål, som ”eksperten” 
velvilligt svarer på. Mens den næste elev gør klar, får klassen diktater retur. Næste fremlæggelse er om katte. 
Mange af de andre elever har selv erfaringer med katte, så igen er der masser af respons. I slutningen af timen 
taler de om  idrætsdagen, der skal løbe af stablen på Fanø om tirsdagen. Der er en ny i klassen, så der laves aftaler 
om, hvem der lige sætter sig sammen med ham, når de nu skal til denne anderledes dag.

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

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

Man mærker tydeligt, at eleverne befinder sig godt med skolens og lærernes tydelige holdninger og faglige krav. 
Dette giver sig også udslag i det imponerende karakterniveau, skolens elever opnår ved afgangsprøverne. 
Eleverne arbejder naturligt med IT i undervisningen, der anvendes relevante netbaserede 
undervisningsprogrammer og portaler ligesom der stilles tidssvarende og niveaumæssigt forsvarlige fysiske 
materialer til rådighed for eleverne.

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

Der er også stor fokus på fagligheden inden for det naturfaglige område, og også her oplever jeg interesserede, 



opmærksomme og arbejdssomme elever, der med stor seriøsitet arbejder med opgaverne og de forskellige 
projektarbejder, der naturligt er en del af undervisningen. Man mærker tydeligt, at eleverne befinder sig godt med 
skolens og lærernes tydelige holdninger og faglige krav. Dette giver sig også udslag i det imponerende 
karakterniveau, skolens elever opnår ved afgangsprøverne. 
Eleverne arbejder naturligt med IT i undervisningen, der anvendes relevante netbaserede 
undervisningsprogrammer og portaler ligesom der stilles tidssvarende og niveaumæssigt forsvarlige fysiske 
materialer til rådighed 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

Jeg har ikke i indeværende skoleår haft fokus på disse fag, men skolen er for nylig flyttet til nye bygninger og har i 
den forbindelse opgraderet faciliteterne i alle fag. Næste skoleår inkluderer jeg disse fag i mine besøg.

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

Ja

7.1 Uddybning

Esbjerg Realskoles undervisningseffektstal for sidste skoleår - skoleåret 2017/18 - lå på 0,1, hvilket indikerer, at 
skolens elever har levet op til den forventelige faglige udvikling i forhold til den socioøkonomiske baggrund 
elevgruppen kommer fra. Jo højere tallet er over 0, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt.

Jeg oplever en god, solid og kontinuerlig indsats fra samtlige lærere på skolen. Som Esbjerg Realskoles 
tilsynsførende holder jeg mig løbende orienteret om skolens hverdag og aktiviteter gennem personaleintra, og 
suppleret med skolens hjemmeside giver det mig et godt indblik i skolens liv og virke. Før mine tilsynsbesøg 
orienterer jeg mig i årsplanerne, der ligger tilgængelige på skolens hjemmeside, og spørger ind til eventuelle 
afvigelser, jeg måtte observere. Lærerne oplever jeg som velforberedte og med overblik over den undervisning, 
der skal foregå i den enkelte time. Der anvendes kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål som beskrevet i 
Forenklede Fælles Mål. 

Alle elever testes systematisk i dansk læsning og sprogforståelse via anerkendte testmaterialer og 
lærebogsproducerede forslag til tests. Resultaterne af disse tests danner grundlag for den individuelle indsats over 
for elever, samt evt. indstilling til specialundervisning. Testene foretages i starten og slutningen af et skoleår. 
Resultaterne drøftes med forældrene til en skole-hjemsamtale. 



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

Ja

8.1 Uddybning

Esbjerg Realskoles undervisningseffektstal for sidste skoleår - skoleåret 2017/18 - lå på 0,1, hvilket indikerer, at 
skolens elever har levet op til den forventelige faglige udvikling i forhold til den socioøkonomiske baggrund 
elevgruppen kommer fra. Jo højere tallet er over 0, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt.  

Som Esbjerg Realskoles tilsynsførende holder jeg mig løbende orienteret om skolens hverdag og aktiviteter 
gennem personaleintra, og suppleret med skolens hjemmeside giver det mig et godt indblik i skolens liv og virke. 
Før mine tilsynsbesøg orienterer jeg mig i årsplanerne, der ligger til-gængelige på skolens hjemmeside, og spørger 
ind til eventuelle afvigelser, jeg måtte observere. Lærerne oplever jeg som velforberedte og med overblik over den 
undervisning, der skal foregå i den enkelte time. Der anvendes kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål 
som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. 

Alle elever testes systematisk i matematik via anerkendte testmaterialer og lærebogsproducerede forslag til tests. 
Resultaterne af disse tests danner grundlag for den individuelle indsats over for elever, samt evt. indstilling til 
specialundervisning. Testene foretages i starten og slutningen af et skoleår. Resultaterne drøftes med forældrene 
til en skole-hjemsamtale. 

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

Ja

9.1 Uddybning

Esbjerg Realskoles undervisningseffektstal for sidste skoleår - skoleåret 2017/18 - lå på 0,1, hvilket indikerer, at 
skolens elever har levet op til den forventelige faglige udvikling i forhold til den socioøkonomiske baggrund 
elevgruppen kommer fra. Jo højere tallet er over 0, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt.  

Som Esbjerg Realskoles tilsynsførende holder jeg mig løbende orienteret om skolens hverdag og aktiviteter 
gennem personaleintra, og suppleret med skolens hjemmeside giver det mig et godt indblik i skolens liv og virke. 
Før mine tilsynsbesøg orienterer jeg mig i årsplanerne, der ligger tilgængelige på skolens hjemmeside, og spørger 
ind til eventuelle afvigelser, jeg måtte observere. Lærerne oplever jeg som velforberedte og med overblik over den 
undervisning, der skal foregå i den enkelte time. Der anvendes kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål 
som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. 

10. Fører skolen til prøve i historie? 



Ja

10.3 Uddybning

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

Ja

11.1 Uddybning

I henhold til § 9 a skal jeg varetage tilsynet med, ”at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. Min oplevelse er, at undervisningen 
generelt er klart struktureret med tydelige mål og relevant indhold. Der anvendes såvel analoge som digitale 
læremidler, og hvad angår den faglige og pædagogiske kvalitet af disse, er det tydeligt, at skolen prioriterer dette 
højt og ofte køber nyt. Lektionerne er ofte bygget op over en kendt ”skabelon”, hvilket giver en stor andel af tid til 
reel læring. Dog ser jeg også, at der er plads til spontane ændringer i planerne. Jeg oplever, der er en god variation 
i organisationsformerne – der anvendes klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og individuelt arbejde 
afstemt efter lektionens eller forløbets indhold og mål. 
Eleverne bytter pladser i løbet af året og får dermed lejlighed til at samarbejde på kryds og tværs. I al undervisning 
finder der også en høj grad af socia-lisering sted. Eleverne er hele tiden i færd med at øve sig i at samarbejde, 
herunder at lytte til andre og selv ytre sig samt at give og modtage respons. Der er en høj grad af respekt i alle 
relationer og der udtrykkes tydelige forventninger om, at der skal være plads til alle. Differentieringen i 
undervisningen sikres ofte ved forskellig grad af støtte samt forskellige krav. 

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 forbereder absolut eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Frihed og 
folkestyre er en del af den tradition, der kendetegner skolen. Gennem skolens daglige virke underbygges 
aktiviteter af demokratiske værdier, så eleverne naturligt får dem "ind under huden". Eleverne er gode til at 
argumentere og debattere ligesom de naturligt indgår i gode og konstruktive dialoger, der er så vigtig en del af 
den daglige undervisning på alle klassetrin. Eleverne bytter pladser i løbet af året og får dermed lejlighed til at 
samarbejde på kryds og tværs. I al undervisning finder der også en høj grad af socialisering sted. Eleverne er hele 
tiden i færd med at øve sig i at samarbejde, herunder at lytte til andre og selv ytre sig samt at give og modtage 
respons. Der er en høj grad af respekt i alle relationer og der udtrykkes tydelige forventninger om, at der skal være 
plads til alle.



Desuden udviser skolen stor imødekommenhed og udadvendthed mod det omgivende samfund. 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Eleverne er gode til at argumentere og debattere ligesom de naturligt indgår i gode og konstruktive dialoger, der 
er så vigtig en del af den daglige undervisning på alle klassetrin. Eleverne bytter pladser i løbet af året og får 
dermed lejlighed til at samarbejde på kryds og tværs. I al undervisning finder der også en høj grad af socialisering 
sted. Eleverne er hele tiden i færd med at øve sig i at samarbejde, herunder at lytte til andre og selv ytre sig samt 
at give og modtage respons. Der er en høj grad af respekt i alle relationer og der udtrykkes tydelige forventninger 
om, at der skal være plads til alle.

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

Ja

14.1 Uddybning

Det er tydeligt, at skolen såvel udvikler som styrker elevernes kendskab til og ikke mindst respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskeretttigheder. Jeg oplever en stor respekt eleverne imellem og mellem 
eleverne og skolens personale, en respekt der en naturligt og helt selvfølgelig forekommende, uanset køn, religion 
og etnicitet. 

På skolens hjemmeside kan man finde "Esbjerg Realskoles Trivselspolitik for elever - herunder anti-mobbestrategi 
og strategi vedr. digital mobning", hvor der bl.a. står:

En tryg skolegang på Esbjerg Realskole handler om god trivsel.

Trivsel er:
- Når der er plads til alle
- Når alle regnes som en del af et fællesskab
- Når alle bliver set og hørt
- Når man har mod på at hjælpe andre
- Når man har retten til at sige fra
- Når man bliver respekteret og anerkendt
- Når man taler ordentligt til hinanden
- Når alle er ligeværdige
- Når der bliver stillet krav, som man kan håndtere og efterleve



Klassetrivsel styrkes på Esbjerg Realskole bl.a. ved:
- Sociale arrangementer f.eks. Kræmmerdag, Motionsdag, klippedag, juleafslutning og sommerferieafslutning, 
indskolingstur. Desuden tilrettelægges specielle tiltag efter behov for en enkelt klasse, så klassen igen kommer til 
at trives. Det kunne være besøg i Legeland, klatrepark i
Vejle osv.
- Arrangementer som elevrådet står for f.eks. høvdingeboldturnering og talentshows
- Sociale spilleregler f.eks. klasseregler om respekt for hinandens forskellige grænser, temperamenter, interesser 
og evner. Arbejde med ”Trin for trin” i de mindre klasser.
- Social træning f.eks. daglig omgangstone. Det er vigtigt, at barnet både i skolen og hjemme møder den holdning, 
at alle mennesker har værdi og skal respekteres. Vi accepterer ikke dårlig omgangstone eller nedladende sprog 
over for børn og voksne. Det betyder ikke, at et sådant sprog
ikke kan findes på skolen, men det betyder, at vi påtaler det, når vi hører det, og i tilfælde hvor påtalen ikke 
hjælper, inddrager vi forældre
- Forventninger til opbakning og samarbejde fra forældre, f.eks. barnet sendes forberedt og motiveret i skole

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

Jeg oplever en stor respekt eleverne imellem og mellem eleverne og skolens personale, en respekt der en naturligt 
og helt selvfølgelig forekommende, uanset køn, religion og etnicitet. 
Se endvidere ovenstående.

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

Ja

16.1 Uddybning

18. Donationer 

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

Ja



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
 

Lund Skiltenk Sjællandsgade 41
6700 Esbjerg

45000,00

19. Tilsynets sammenfatning 

Tilsynet med Esbjerg Realskole har sit lovmæssige grundlag i Lovbekendtgørelse om friskoler og private 
grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse LBK nr. 1111 af 30/08/2018 .

Som sædvanlig vil jeg for en god ordens skyld indledningsvist fastslå, at jeg som tilsynsførende opfylder kravene i 
kapitel 3 i ovennævnte lovbekendtgørelse, der bl.a. omhandler tilsynsførendes habilitet og faglige forudsætninger 
for at kunne gennemføre tilsynet samt vurdere skolens undervisningsmæssige tiltag. Jeg har desuden i 2015 
gennemført certificeringskurset, og lever dermed op til kravet om at alle tilsynsførende skal være certificerede pr. 
1. august 2016 (i henhold til ”Bekendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler”). 
Siden sidst har jeg endvidere gennemført mit gencertificeringskursus, så min certificering nu er gældende frem til 
2024. På gencertificeringskurset var der specielt fokus på grundpillerne for de frie skoleformer – herunder 
principperne for åndsfrihed og pædagogisk frihed – samt tegn på eksempelvis ”skolens forberedelse af eleverne i 
forhold til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre”.

Jeg har været tilsynsførende på Riberhus Privatskole i Ribe siden primo 2012 og frem til medio 2018, adspurgt af 
forstanderen på Rejsby Europæiske Efterskole, hvor jeg var og stadig er ansat som lærer. På nuværende tidspunkt 
er jeg udelukkende tilsynsførende på Esbjerg Realskole.

Som Esbjerg Realskoles tilsynsførende holder jeg mig løbende orienteret om skolens hverdag og aktiviteter 
gennem personaleintra, og suppleret med skolens hjemmeside giver det mig et godt indblik i skolens liv og virke. 
Før mine tilsynsbesøg orienterer jeg mig i årsplanerne, der ligger tilgængelige på skolens hjemmeside, og spørger 
ind til eventuelle afvigelser, jeg måtte observere. Lærerne oplever jeg som velforberedte og med overblik over den 
undervisning, der skal foregå i den enkelte time. Der anvendes kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål 
som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. 

Esbjerg Realskoles undervisningseffektstal for skoleåret 2017/18 ligger på 0,1, hvilket indikerer, at skolens elever 



har levet op til den forventelige faglige udvikling i forhold til den socioøkonomiske baggrund elevgruppen kommer 
fra. Jo højere tallet er over 0, jo bedre er skolen til at udvikle eleverne fagligt.  

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d skal jeg som tilsynsførende overvære undervisningen i et 
omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst en 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 samt vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og 
pædagogiske kvalitet.

Jeg har besøgt skolen i efteråret, den 16. november 2018, og her i foråret, nærmere bestemt den 11. marts 2019.

Fredag den 16. november 2018

Matematik i 4. A

Klassen arbejder med geometri, hvor de taler om cirkler. De lærer indledningsvist om fagudtrykkene, de senere 
selv skal erfare noget om. På tavlen står der periferi, diameter, omkreds, radius og centrum. Efter at have talt om 
disse og øvet sig på det, de nu ved om hvert begreb, skal de nu i mindre grupper finde runde ting, som de kan måle 
omkreds og diameter på, for at se, om de kan finde en sammenhæng. Der måles ivrigt og en af eleverne ser ret 
hurtigt en sammenhæng. Der findes både helt små og ret store ting. Arbejdsbogen er Matematrix 4 grundbog 2. 
Udgave, 1. Op-lag 2018 fra Alinea.

Matematik i 7. B

Klassen arbejder med ligninger. Læreren fortæller om ligevægtsprincippet og viser det ved eksempler og visuelt 
med et billede af en vægt på tavlen. Ved simulationer kan man få vægten til at reagere på de handlinger man 
foretager. Der laves et eksempel på tavlen, hvor vægten bruges efter-hånden som eleverne har foreslået næste 
“træk”. De skal derefter laver makkerregning, hvor de to og to skiftes til at løse en ligning, mens de forklarer, hvad 
de gør og hvorfor. Arbejdsbogen er Matematrix 7 fra Alinea - 2. udgave, 4. oplag 2017. I slutningen af timen bruger 
de phet.colorado.edu/da til at lave opgaver med ligevægtsprincippet.

Dansk i 6. B

Klassen har haft lektier for på grammatip.com, hvilket læreren følger op på. Derefter introduceres genren essay. 
Begreberne “associationer”, “metaforer” og “at reflektere” genopfriskes med flere eksempler rundt i klassen. I 
lærebogen er der to eksempler på essays skrevet af henholdsvis Sø-ren Ulrik Thomsen og Dan Turèll. 

Lærebogen Fandango 6 - 1. Udgave, 1. Oplag 2010, fra forlaget Gyldendal og hertil hørende Arbejdsbog A, 1. 



Udgave, 6. Oplag 2016. Grammatik øves i engangsmaterialerne “Stav 6” fra Dansk Psykologisk Forlag, 5. Udgave, 2. 
Oplag 2017 og “Dansk 6” fra forlaget Pirana - 1. Udgave, 1. Op-lag 2015. Desuden som nævnt på grammatip.com.

Dansk i 5. B

Klassen har klassens tid. De skal i gang med lidt juleforberedelser. Hver elev får en stor kuvert, som de skal 
dekorere juleagtigt. Hver kuvert får et kapitel af en julehistorie, så der hver dag i december kan blive læst højt for 
klassen. Der er mange gode ideer til, hvordan man kan dekorere. De får 10 minutter til at gå i gang med arbejdet, 
mens der lyttes til julemusik. 

I sidste del af timen skal en af drengene fremlægge om Neil Armstrong. Han har lavet en PowerPoint præsentation 
til at understøtte sin fremlæggelse. 

Mandag den 11. marts 2019

10. A Dansk

Klassen er i gang med at arbejde med ”Der kommer en dag”. De har set filmen og fået analyseopgaver, som de 
arbejder med enkeltvis. Tirsdag skal de fremlægge deres arbejde. Filmen er det ene af klassens to hovedværker – 
det andet er romanen ”De hvide mænd”. 

2. A Matematik

Læreren starter timen med at skrive timens program op på tavlen, hvorefter de taler om de forskellige punkter. De 
er i gang med at arbejde med klokken. Som lektie har de i weekenden taget tid på forskellige 
hverdagsbegivenheder, som de i forvejen havde gættet på, hvor lang tid ville tage. Mens de gennemgår 
resultaterne regner de også på, hvor meget de har ramt ved siden af. Tre elever har ikke fået lavet lektien, men 
laver en aftale med læreren om, at de får det i orden til dagen efter, hvor de så skal vise det til hende. Opgaven er 
vigtig i forhold til at kunne forholde sig til begrebet tid. 

Lærebogen er Trix – Matematrix 2B fra Alinea. 2. udgave, 2. oplag 2017. Desuden har de en mappe med kopisider, 
der passer til bogen. 

På tavlen står der to regler for klassen: 1. Være gode ved hinanden og 2. Være stille. I timen, som jeg overværer, er 
de gode til at følge disse enkle regler. De vil gerne byde ind og lytter også til hinanden. Efter de har haft en runde i 
klassen, konstruerer de i fællesskab en kæmpe urskive på tavlen. Efterhånden som time- og minuttal skrives på, 
snakker de om det. Efterfølgende skrives tidspunkter som eleverne to og to skal vise på små urskiver. Hele tiden 
opfordres de til at hjælpe hinanden og da arbejdet går i gang, skal de skiftes til at sætte uret og kontrollere, om det 
er korrekt. Efterhånden som de er færdige, skal de arbejde videre med opgaver i deres mappe. De fortæller om, at 
de til hver uge har opgaver på E-mat. Flere af dem fortæller stolt, at de allerede har lavet disse lektier. 

På årsplanen er der ikke angivet uger, men læreren fortæller at hun i hvert enkelt forløb vurderer, hvor meget der 



er behov for. De er kommet til kapitel 2, ”Mere om måling”, i B-bogen, hvor der bl.a. står: ”Kapitlet indeholder 
masser af opgaver med stor variation, som foregår i mange forskellige kontekster. Hermed får eleverne et klart 
indtryk af, at måling er tæt knyttet til hverdagen.” Lige præcis det med at knytte målingerne til hverdagen er 
yderst vigtigt. I slutningen af timen er der ”lille mad”. Mens de spiser fortælles der lidt fra weekenden. Flere af 
eleverne har været rundt omkring i Danmark, hvilket de kan forholde til en opgave fra bogen, hvor de skulle regne 
med afstande. 

9. B Engelsk

Timen starter med, at læreren skriver programmet for timen på tavlen. De får en skriftlig afleverings-opgave retur, 
som de skal rette fejlene i til om onsdagen. Der tales engelsk fra timens start og der følges op på, hvor de var 
kommet til i timen før. De arbejder med kapitlet ”Shadows of the past” og har desuden et kompendium om Martin 
Luther King som supplement. De sidder i blandede grupper af 4, som læreren hurtigt flytter dem ud i. De starter 
med at diskutere en tekst, som de har læst som lektie. Som lærebog har de ”Crossroads 9 Tasks” (1. udgave, 1. 
oplag 2012) og ”Crossroads 9 Texts”  (også 1. udgave, 1. oplag 2012) fra Gyldendal og ”The new choice work-book 
for niende” også fra Gyldendal (1. udgave, 10. oplag 2013).  I slutningen af timen når de fleste at øve lidt 
grammatik på grammatip.dk. Rundt omkring snakkes der stille om de grammatiske opgaver.

7. B Matematik

Læreren indleder timen med at fortælle, hvad der skal ske i timen. Klassen arbejder med funktioner. De anvender 
GeoGebra som hjælpemiddel, når funktionerne skal vises grafisk. Fra det grafiske udtryk, skal de kunne gå 
”baglæns” og finde funktionsforskriften. De kigger på førstegradsfunktioner og finder hældningstal samt skæring 
med y-aksen. Efter den fælles gennemgang, med et par eksempler på tavlen, laves et ugeskema for de kommende 
matematiktimer. Til torsdag er der en afleveringsopgave og der skal også laves en færdighedsregningstest. 
Desuden har de således fra ugens start et overblik over, hvad de skal nå. 

Der anvendes ”Matematrix 7” Grundbog/WEB fra Alinea (2. udgave, 4. oplag 2017) og Formelsamlingen fra 
Forlaget Matematik, 2. udgave 2017

9. A Matematik

Klassen arbejder med lineær og eksponentiel vækst. Formlen for eksponentiel vækst repeteres og efterfølgende 
går de i gang med opgaver i grundbogen. Temaet er ”Rejser”, og de skal lege med tanken om at spare op til en 
rejse. De fleste arbejder alene, men samtaler lidt om opgaverne, hvis de har problemer. Dog vælger et par stykker 
at arbejde sammen og dermed få snakket om, hvordan de løser opgaverne. 

”Matematrix 9” grundbog/WEB 2. udgave, 3. oplag 2018.

4. B Dansk

Timen indledes med et kvarters frilæsning. Hver elev har en bog på sit eget niveau og læser kon-centreret. 



Derefter skal to elever lave fremlæggelser. Den første er om kænguruer og høster stort bifald. 
Klassekammeraterne har hørt opmærksomt efter og har masser af uddybende spørgsmål, som ”eksperten” 
velvilligt svarer på. Mens den næste elev gør klar, får klassen diktater retur. Næste fremlæggelse er om katte. 
Mange af de andre elever har selv erfaringer med katte, så igen er der masser af respons. I slutningen af timen 
taler de om  idrætsdagen, der skal løbe af stablen på Fanø om tirsdagen. Der er en ny i klassen, så der laves aftaler 
om, hvem der lige sætter sig sammen med ham, når de nu skal til denne anderledes dag.

I henhold til § 9 a skal jeg varetage tilsynet med, ”at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. Min oplevelse er, at undervisningen 
generelt er klart struktureret med tydelige mål og relevant indhold. Der anvendes såvel analoge som digitale 
læremidler, og hvad angår den faglige og pædagogiske kvalitet af disse, er det tydeligt, at skolen prioriterer dette 
højt og ofte køber nyt. Lektionerne er ofte bygget op over en kendt ”skabelon”, hvilket giver en stor andel af tid til 
reel læring. Dog ser jeg også, at der er plads til spontane ændringer i planerne. Jeg oplever, der er en god variation 
i organisationsformerne – der anvendes klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde og individuelt arbejde 
afstemt efter lektionens eller forløbets indhold og mål. Eleverne bytter pladser i løbet af året og får dermed 
lejlighed til at samarbejde på kryds og tværs. I al undervisning finder der også en høj grad af socialisering sted. 
Eleverne er hele tiden i færd med at øve sig i at samarbejde, herunder at lytte til andre og selv ytre sig samt at give 
og modtage respons. Der er en høj grad af respekt i alle relationer og der udtrykkes tydelige forventninger om, at 
der skal være plads til alle. Differentieringen i undervisningen sikres ofte ved forskellig grad af støtte samt 
forskellige krav.


