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Tilsynserklæring for ”Den selvejende institution Esbjerg Realskole” skoleåret 2017-18 
Skolekode: 561026  
CVR-nr.: 50205614 
(tilsyn udført i henhold til §9 i lov om frie grundskoler) 
 
Til bestyrelsen v/Esbjerg Realskole 
Svendsgade 19-21 
6700  Esbjerg 

Ribe, den 8. marts 2018 
 

Tilsynet med Esbjerg Realskole har sit lovmæssige grundlag i Lovbekendtgørelse om friskoler og 
private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2017, med den ændring, der føl-
ger af § 2 i lov nr. 1445 af 12. december 20171. 

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 under-
visningsmæssige 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 ”Be-
kendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler”). Jeg har været til-
synsførende på Riberhus Privatskole i Ribe siden primo 2012, adspurgt af forstanderen på Rejsby 
Europæiske Efterskole, hvor jeg var og stadig er ansat som lærer. 

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 hjemmesiden.  

Jeg føler mig altid velkommen og bliver taget godt imod af såvel børn som voksne. Så snart man 
træder ind på skolen fornemmer man, at stedet syder af liv, aktiviteter og glade børn. Men man 
fornemmer også, at de har en travl hverdag. Der er dog for det meste tid til en god og konstruktiv 
dialog med skolens ansatte og elever. 

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk 
Esbjerg Realskoles værdier er ”faglighed, tryghed og ansvarlighed”, som det fremgår af skolens 
hjemmeside2. Alle elever testes systematisk i matematik og dansk læsning og sprogforståelse via 
anerkendte testmaterialer og lærerbogsproducerede forslag til test. Disse tests danner grundlag for 
den individuelle indsats over for elever, samt eventuelle indstillinger til specialundervisning. Teste-
ne foregår i starten og slutningen af et skoleår. Testresultatet bliver drøftet med forældre til en sko-
le-hjemsamtale3. I skoleåret 2016-17 fortsatte procesforløbet omkring synlig læring og lærings-
målsstyret undervisning – med positiv effekt: ”tilbagemeldinger på bl.a. lærerrådsmøder har været 
af positiv karakter”.  

Skolens handleplan på baggrund af evalueringen for 2016-2017 er som følger: 

                                                        
1 www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197099 
2 http://www.esbjergrealskole.dk/profil/evaluering/ 
3 http://www.esbjergrealskole.dk/profil/evaluering/ 
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”På baggrund af et turbulent år, hvor køb af nye skolebygninger og arbejdet i forbindelse hermed 
har overskygget det dybdegående forløb mht. vores pædagogiske fokuspunkt, har skolens ledelse 
besluttet fortsat at have fokus på målstyret undervisning og synlig læring i kommende skoleår 
2017-2018.” 

I min tilsynserklæring for sidste skoleår skrev jeg om, hvordan det på  www.cepos.dk fremgår, at 
skolens undervisningseffekt for skoleåret 2015-16 lå på 0,8 (”Jo højere tallet er over nul, jo bedre 
er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet 
op til den forventelige udvikling”), hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende og giver skolens 
elever gode muligheder for at gå videre på en ungdomsuddannelse4. Esbjerg Realskole har rang 1 
i Esbjerg Kommune. Der forefindes ikke på nuværende tidspunkt nyere tal, men mit indtryk er, at 
det stadig forholder sig således. 
 
Jeg har i indeværende skoleår været på tilsynsbesøg torsdag den 16. november 2017 og onsdag 
den 27. februar 2018. Disse tilsynsbesøg danner grundlag for min vurdering af om skolens samle-
de undervisning ud fra et en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i fol-
keskolen.  
 
TORSDAG DEN 16. NOVEMBER 2017 
 
Matematik i 5. B 
Klassen er ved at lave videoer om multiplikationsalgoritmer. Arbejdet foregår i grupper, hvor grup-
pemedlemmerne har forskellige roller. Forskellige metoder præsenteres og forklares. På samme 
tid øves metoderne og der er fokus på den mundtlige dimension. Mange grupper bruger tavlen til 
at skrive gangestykkerne op på, mens andre sidder i aulaen og filmer på skift hinanden, mens der 
regnes på papir efter de forskellige metoder. Timen sluttes af i ro og orden, hvor eleverne mindes 
om, hvordan de kan anvende de filmede metoder, når de skal lave lektierne. Desuden bedes de 
sætte kopisiderne i mappen, så de ikke forsvinder. 
 
Lærebøger: ”Matematrix 5” fra forlaget Alinea1. udgave, 2. oplag 2007, ”Prøvesæt i matematikfær-
digheder for 5. kl.” fra forlaget Alinea , 1. udgave, 11. oplag 2016 
 
Dansk i 5. A 
Timen starter med 15 minutters frilæsning. Fra timens start står dagsordenen synligt på tavlen, så 
ingen er i tvivl om, hvad der skal ske. Mobiltelefoner afleveres uden problemer til ”hotellet”.  
Efter et kvarters dyb stilhed skal der tales om en stil eleverne har skrevet hos en vikar. Opgaven 
gik ud på at skrive om sin yndlingssang. Læreren vil gerne følge op på det skriftlige arbejde og 
guide dem i skriveprocessen. Enkelte går også rundt og finder inspiration hos klassekammerater-
ne. Efterhånden som eleverne er kommet langt med at skrive, læser de højt for hinanden for at få 
respons på det skrevne. Bliver de færdige skal de arbejde på hjemmesiden grammatip.dk, hvor der 
er online grammatikøvelser. Øvelserne findes på forskellige niveauer, som læreren i forvejen har 
bestemt for den enkelte elev. 
 
I danskundervisningen anvendes lærebogsserien ”Fandango – dansk for 5. kl.” fra Gyldendal: 
Grundbogen, 1. udgave, 3. oplag 2010, Arbejdsbog A, 1. udgave, 7. oplag 2016 og Arbejdsbog B, 

                                                        
4 https://www.cepos.dk/publikationer-projekter/undervisningseffekten/undervisningseffekt-grundskoler 
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1. udgave, 6. oplag 2015. Desuden suppleres med ”Dansk 5” fra forlaget Pirana, 1. udgave, 2. op-
lag 2016. 
 
Matematik i 6. B 
Temaet er brøker. Klassen har arbejdet med brøker tidligere på året også, så indledningsvist repe-
teres det grundlæggende. Klassen vil gerne bidrage og får lov, såvel ved repetitionen som ved de 
nye ting, der introduceres. Efterfølgende skal eleverne selv arbejde med det, der lige er blevet 
gennemgået. De sidste 5 minutter af timen spises der madpakker.  Lige til det sidste går læreren 
rundt og hjælper med opgaverne.  
 
Lærebogen der anvendes er ”Matematrix for 6. kl.” (1. udgave, 6. oplag 2011).  
 
Dansk i 6. A 
Klassen er i gang med at læse ”Skammerens datter” af Lene Kaaberbøl. De har fra starten fået ud-
leveret en mappe med kopisider med spørgsmål til de forskellige kapitler. Der tales om betydnin-
gen af nogle af de vanskelige ord, for at opnå en fælles forståelse. Løbende perspektiveres der til 
egne oplevelser og erfaringer. Efter den indledende samtale øves der højtlæsning. Den sidste del 
af timen laver de videre på opgaverne. Der er både kreative opgaver, forståelsesopgaver og opga-
ver, hvor det er sproget, der er fokus på. Der er stille snak ved bordene, mens der arbejdes.  
Læreren fortæller, at de samarbejder med parallelklassen om arbejdet med romanen. Nogle af 
børnene har allerede set filmatiseringen, men ellers er det meningen, de skal se filmen som afslut-
ning på forløbet.  
 
Engelsk i 7. A 
Fra timens start tales der engelsk. Læreren fortæller planen for timen og skriver den samtidig på 
tavlen. Temaet er USA. Eleverne har læst en informativ tekst, ”The United States – an intro for 
kids”,  og svaret på spørgsmål, som gennemgås i plenum. Der er en høj grad af deltagelse og 
mange forskellige får taletid.  
Efterfølgende arbejdes der med grammatik og ordforråd i ”Let’s do it – Step four ”. Grammatikken 
øves endvidere i ”The new choice - Workbook for syvende” (1. udgave, 5. oplag 2007). Læreren 
fortæller, at skolen lige har investeret i bogsystemet ”Crossroads”, der i indeværende skoleår udgi-
ves for 7. kl. Dog er lærervejledningen ikke i handlen før til foråret, så der er en mellemperiode, 
hvor de klarer sig med onlinemateriale og kopierede tekster.  
 
 
ONSDAG DEN 28. FEBRUAR 2018 
 
Dansk i 8. B 
Klassen arbejder med perioden romantikken, hvor de læser forskellige tekster inden for forskellige 
genrer i lærebogen ”Guld og grønne skove”. Indledningsvist ser de optakten til en landskamp, hvor 
de efterfølgende taler om de følelser nationalsangen kan frembringe i tilskuerne. De sidder efter-
følgende parvist og arbejder med to forskellige versioner af nationalsangen og sammenligner dis-
se. På den måde får eleverne et forhold til ældre tekster og kan ved selvsyn opleve, hvorledes 
sproget forandrer sig over tid.  
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Dansk i 1. A 
Jeg kommer ind i 1. A midt i en dobbelttime. Eleverne er musestille, mens en pige læser højt. Gen-
ren de arbejder med er ”Beretning”, og eleverne har hver især selv skrevet en beretning, som de 
efterfølgende deler med de andre i klassen. De går over til at tale om ”En fantastisk fortælling”. 
Eleverne er meget ivrige efter at bidrage, hver gang læreren stiller et spørgsmål, og de kommer 
vidt omkring.  
Lærebogsmaterialet der anvendes er serien ”Fandango – Dansk for 1. klasse” fra Gyldendal, hvor 
de har grundbogen (1. udgave, 2. oplag 2012), arbejdsbogen (1. udgave, 4. oplag 2016) og bog-
stavlydbogen (1. udgave, 5. oplag 2016).  
Klassen taler om forskellige fokusord og deres betydning. Ud fra en læst tekst finder de ud af den 
dybere betydning af ”taknemmelig”, ”tænksom” og ”surmule”.  
De skal i gang med genren haikudigte. Indledningsvist fortæller læreren om de specielle genre-
træk, der gør man kan genkende – og selv skrive i – denne specielle genre. Der klappes stavelser 
for at tjekke, om skribenten har overholdt reglen om 3 linjer og 5-7-5 stavelser.  Det er en forud-
sætning for forståelsen, at eleverne har styr på begrebet stavelser, som er et vigtigt element i hai-
ku-digtning, og dette virker til at være ret godt på plads i 1. A.  
I slutningen af timen er det tid til at spise lidt, og mens der spises, læser læreren højt.  
 
Matematik i 2. A 
Efter pausen skal klassen lige falde lidt ned. Det sker ret hurtigt og så er de bare klar. De er i gang 
med subtraktion og til dagens lektion har de haft en smule lektier for. Hver enkelt elev kommer til 
orde, mens opgaverne rettes, og er der problemer med et resultat, kommer der en op til tavlen, for 
at de i fællesskab kan kigge på udregningen.  
Bogen der anvendes er ”TRIX Matematrix træningshæfte 2” fra Alinea (1. udgave, 9. oplag 2017). 
En dreng siger hans far har undret sig over nogle af siderne i bogen er defineret som ”må lave”, 
men at han har forklaret faren, det er fordi læreren finder en masse ekstra kopisider til at supplere 
med. Læreren roser eleven for selv at kunne forklare faren dette.  
Nu skal eleverne parvist være lærer og elev, for på den måde at få konsolideret deres viden om, 
hvordan man subtraherer. Pigerne sendes ud, mens drengene instrueres, så drengene har det hø-
jeste informationsniveau. Parrene dannes efter tilfældighedens princip ved at drengene hver har 
fået et nummer, som de viser med fingrene når pigerne lukkes ind. Pigerne har også hver et num-
mer og efterhånden som de kommer ind, går de hen til deres makker. Læreren fortæller, at hun fra 
gang til gang laver pardannelse på forskellige måder, hvilket eleverne nyder meget. Samtidig 
vænnes de til at kunne samarbejde med forskellige og ikke altid lave ”kærlighedsmatch”. De går til 
opgaven med megen alvor og ejerskab. Små samarbejdsvanskeligheder løses på behændig vis 
med læreren som mægler.  
 
Matematik i 3. A 
Der anvendes også i 3. klasse ”TRIX – matematrix 3B”  fra Alinea (2. udgave, 1. oplag 2018). De 
arbejder med brøker og starter timen med at få begreberne på plads. De starter med visuelt at for-
holde sig til, hvordan man viser brøkdele. Eleverne deltager velvilligt og får hurtigt rettet lektierne til 
dagens lektion. Efterhånden bliver opgaverne dog lidt vanskelige, men der tegnes og fortælles 
med input fra eleverne, så humøret er stadig højt. De har fundet frem til løsningerne på forskellige 
måder, så der er mange bud på, hvordan man kan gribe det an. En dreng bringer Minecraft på ba-
nen. Ved at spille dette spil, har han lært noget om brøkdele og kan bruge det i matematiktimen. 
Som supplement til Matematrix har eleverne kopisider og desuden har de individuelle materialer alt 
efter niveau. Dem, der har behov for at øve ekstra, har Rema-bøger og dem, der kan klare et eks-
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tra abstraktionsniveau arbejder med ”Pirana” fra Piranaforlag (1. udgave, 4. oplag 2015). Eleverne 
får tid til at arbejde med opgaver til det gennemgåede og hvis de ikke bliver færdige, er resten lek-
tier. 
 
Engelsk i 9. A 
Fra timens start tales der udelukkende engelsk i klassen. Emnet i denne periode er ”Shadows of 
the Past; The ruin of the culture, slavery, discrimination, segregation and human rights”. Bogsy-
stemet der anvendes er ”Crossroads 9” fra Gyldendal, hvor de har Texts (1. udgave, 1. oplag 
2012) og Tasks (1. udgave, 1. oplag 2012). Først samtales der om dagens lektier og efterfølgende 
laver de en omgang ”Steel the story” inden for emnet Slavery. Mange elever kommer til orde og 
går op i fortællingerne rundt i grupperne. Der er stor aktivitet rundt i klasselokalet, hvor man ”Stjæ-
ler historien” ved at rejse sig op i sin gruppe og herefter digte videre fra det sted, den der tidligere 
havde ordet var kommet til. Efterfølgende konkurreres der rundt i grupperne på viden om og begi-
venheder fra den amerikanske historie. Man skiftes til at sige noget og efterfølgende går man ud af 
konkurrencen, hvis man enten ikke kan huske mere, eller kommer til at sige noget, der allerede er 
blevet nævnt. Igen stor aktivitet og engagement.  
Stadig i 4-mandsgrupper forbereder eleverne sig på den næste tekst, de skal læse og får på den 
måde deres forhåndsviden sat i spil. Teksten i tekstbogen læses højt i klassen og alle elever får et 
afsnit. Til slut laves de tilhørende opgaver.  Et par piger bagerst i klassen hygger sig vældigt med 
at tale engelsk og den ene siger til den anden: ”Det burde vi gøre når vi er sammen – lige tale lidt 
engelsk!” – så må man sige undervisningen er vellykket. 
 
Matematik i 7. A 
Jeg kommer ind midt i en dobbelttime og eleverne er godt i gang. Temaet er statistik og bogen der 
anvendes er Matematrix 7 fra Alinea (1. udgave, 1. oplag 2004). Hjælpemidlerne der er i brug i 
denne time er Excel regneark og lommeregnere. Der genereres tabeller og diagrammer, ligesom 
de nødvendige begreber indlæres og anvendes.  
 
Engelsk i 9. B 
Engelsktimen indledes med et øjeblik til at forberede sig på en lille minifremlæggelse. To elever 
udvælges – en dreng og en pige – for at gives et 3-5 minutters oplæg om et selvvalgt emne. Efter-
følgende giver læreren respons på dansk (som ved afgangsprøven), men ellers er undervisnings-
sproget fortrinsvist engelsk.  
Lektien til dagens lektion gennemgås. Bogsystemet der anvendes er, som i 9. A, ”Crossroads 9” 
fra Gyldendal, hvor de har Texts (1. udgave, 1. oplag 2012) og Tasks (1. udgave, 1. oplag 2012). 
Næste tekststykke læses højt i klassen. I slutningen af timen får eleverne en individuel opgave, 
nemlig at skrive et digt. En vanskelig opgave, der kræver lidt hjælp.  
Grammatikken øves i bogen New Choice, hvor klassen ifølge læreren er nået ret langt.  
 
Skolen generelt:  
I min tilsynserklæring skal der bl.a. forefindes en ”Vurdering af om skolen overholder kravet om at 
forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler 
og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende 
friheds‐ og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene”. Ved mine besøg på sko-
len oplever jeg at alle børn bliver hørt og taget alvorligt i undervisningen. Der er altid en venlig og 
imødekommende tone hos alle og, som det er nævnt i mine noter fra besøgene, vænnes eleverne 
til at samarbejde på kryds og tværs. Endvidere forefindes der på skolen et elevråd. Elevrådet be-
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står af 2 elever fra hver klasse (4.-9.kl.), der begge deltager ved elevrådsmøderne. På elevråds-
møderne snakkes der bl.a. om nyt fra klasserne, ideer fra elevrådets postkasse samt planlægning 
af aktiviteter for året. Via elevrådet øves elevernes demokratiske dannelse og ansvarsfølelsen 
styrkes, når de således kan få direkte indflydelse på deres skolegang. 
 
Der skal desuden foretages en ”Vurdering af om undervisningssproget er dansk, med mindre der 
er givet dispensation.” Der er ikke givet dispensation og rundt omkring på skolen hører jeg aldrig 
andet en dansk anvendt, naturligvis med undtagelse af i fremmedsprogundervisningen. 
 
Siden mit sidste besøg – hvor skolen netop havde taget sine nye bygninger i brug – er der tydelig-
vis sket en masse rundt omkring på skolen. Der er kommet kæmpe portrætbilleder af nulevende 
og afdøde kendisser på væggene, og på gangene kan man bogstaveligt talt gå rundt på tysk 
grammatik, de 120 mest anvendte danske ord og andre elementer fra den daglige undervisning. 
Når man træder ind mødes man i underetagen – ved SFO’en - af to søjler, hvorpå der står trykt 
”Husregler”. Nederste sætning lyder: ”Bryd reglerne af og til”, hvilket indikerer her også er plads til 
forskellighed, kreativitet og selvstændig tænkning.  
Skolens personale giver udtryk for en stor tilfredshed med de nye rammer. Der er masser af lys og 
plads til forskellige arbejdskonstellationer. Selvom det har betydet ekstra arbejde og fordret omstil-
lingsparathed er det absolut det hele værd! 
 
Sammenfattende for mit tilsyn kan jeg konkludere, at ”skolens samlede undervisning ud fra et en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen” (§ 1, stk. 2 i Lov om 
frie grundskoler5). 
 
Tak for i år, tak for jeres gæstfrihed og villighed til at tale med mig. Det er altid en fornøjelse at be-
søge jer, og jeg ønsker jer alt det bedste. 
 
 
 
Berit Søndergaard Larsen 
Lustrupvej 32 
6760  Ribe 
 
Lærer på Rejsby Europæiske Efterskole 
 

                                                        
5 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197099 
 


