
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 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

26-01-2022 0. A Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

26-01-2022 5. A Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

26-01-2022 4. A Engelsk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

26-01-2022 6. A Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

26-01-2022 7. B Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

26-01-2022 8. B Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

26-01-2022 9. B Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

26-01-2022 3. B Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

07-02-2022 0. B Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

07-02-2022 1. A Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 



07-02-2022 5. A Dansk Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

07-02-2022 10. Matematik Naturfag Berit Søndergaard Larsen 

07-02-2022 9. B Historie Humanistiske fag Berit Søndergaard Larsen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Ved mine tilsynsbesøg er jeg altid blevet venligt modtaget af såvel skolens ledelse som alle de øvrige ansatte. Det 
ene af mine besøg var i denne omgang uanmeldt, hvilket ikke gjorde nogen forskel overhovedet. Jeg har i de fleste 
tilfælde haft samtaler med de involverede lærere, hvor der har været lejlighed til at drøfte den enkelte times 
indhold, mål og afvikling, hvilket har givet mig det klare indtryk, at alt hvad der foregår er nøje overvejet, 
gennemtænkt og planlagt, således at målsætningen bliver opfyldt og eleverne får mulighed for på bedste vis at 
udnytte deres potentiale.

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

I samtlige fag foregår undervisningen på dansk - med undtagelse af sprogfagene. Det daglige sprog overalt på 
skolen er ligeledes dansk.

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

Dansk i 3. B



Klassen er lidt ramt af Corona, så der er 15 ud af 22 elever. De arbejder med stumme bogstaver og retter dagens 
lektier. Mange elever ønsker at deltage og rækker ivrigt hånden op, hver gang der bliver spurgt om noget. 
Bøger: Stav 3 fra Dansk Psykologisk Forlag 4. udgave, 3. oplag 2020
Fandango Grundbog 3 fra Gyldendal 1. udgave, 7. oplag 2018
Fandango arbejdsbog A fra Gyldendal 1. udgave, 11. oplag 2020
Skrivebog 2 fra Gyldendal 1. udgave, 23. oplag 2019
Dansk direkte 3 fra Gyldendal 2. udgave, 4. oplag 2020

Dansk 5. A
Klassen er i gang med Stavevejen. Der er fokus på stumme bogstaver og tegnsætning – punktum og komma. De 
har lige fået en diktat retur og skal nu øve til den næste. Der skal laves 5 sider i opgavebogen og resten er lektie til 
ugen efter. 
Stavevejen 3 (5. klasse) Alinea 4. udgave, 4. oplag 2020

Engelsk i 4. A
Klassen starter med at genopfriske udsagnsordenes bøjninger. De taler om regelmæssige og uregelmæssige 
endelser. Eleverne er ivrige efter at blive hørt. Der hænges plakater op i “English corner” bagerst i klasselokalet. 
Efterfølgende taler de om Niagara Falls. Læreren har selv været der og taler om sine oplevelser på engelsk. 
Desuden læses hun højt fra grundbogen, hvorefter eleverne to og to skal læse afsnittet højt for hinanden. Til sidst 
stiller læreren spørgsmål. Ind-imellem gentager hun spørgsmålet på dansk. Eleverne har mange eksempler på, 
hvordan de har brugt engelsk til at bestille mad, når de har været på rejser. De taler om, hvordan man høfligt 
indleder en samtale. Til slut skal eleverne to og to lave små rollespil, hvor de bruger de nye glo-ser, de har øvet sig 
på. 
First Choice pupil’s book for fjerde Gyldendal 2. udgave, 1. oplag 2018
First Choice workbook for fjerde fra Gyldendal 2. udgave, 3. oplag 2020

Dansk 7. B
7. B arbejder med gysere - skriver selv i genren. Enkelte elever er med hjemmefra via Teams. De har været i gang 
med nabosprog, hvor de bl.a. har set film. Gyserhistorierne skal laves om til manuskripter, og så skal der laves 
gyserfilm. De glæder sig til, at restriktionerne ophæves, så de kan invitere forældrene til premiere på filmene. I 
starten af timen har eleverne brugt lidt tid på at rydde op i deres mapper på pc’erne. 

Dansk 9. B
Klassen arbejdede med temaet “Ondskab” i 8. kl. og har som lektie skullet kigge på deres noter fra dengang. De 
indleder timen med at tale om forståelsen af og eksempler på begrebet. De bliver delt i grupper af 3 og skal tale 
om forskellige citater med fokus på, hvordan ondskaben fremgår. Lektien bliver at læse novellen “Torben og 
Maria” af Naja Marie Aidt.
Dansk i 1. A
Der læses højt i kor. Højtlæsningsbogen er på tavlen ligesom hver elev har bogen (”Den første læsning – 
læsebogen” fra Alinea, 1. udgave, 19. oplag 2018), så læreren kan pege. Der læses højt og tydeligt - og selvfølgelig 
i takt. Til læsebogen hører ”Den første læsning 1 – Arbejdsbogen” også fra Alinea 1. udgave 23. oplag 2019.
Bagefter skal de lave et udsagn om til et spørgsmål. Der er mange ivrige hænder. Det kan være lidt svært at vente 
på sin tur, når man nu så gerne vil, men det tager læreren bare med et smil og laver lidt sjov med det. Så er det tid 
til ”lille mad”, hvorefter de skal arbejde i arbejdsbogen. I forbindelse med spisningen laves legeaftaler. Det er 
tydeligt, at de er vant til denne meget strukturerede måde at lave aftaler på, så alle ved, at de bliver hørt, og alle 
er meget ordentlige i deres måde at invitere og i nogle tilfælde også afvise på. Det er ok at sige nej, men 
efterhånden går det hele op. 



Dansk 5. A
Klassen har læst Brødrene Løvehjerte og skal nu skrive haikudigte med udgangspunkt i roma-nen. Læreren finder 
nogle vidt forskellige eksempler på denne specielle genre, som de taler om – både med hensyn til form og indhold. 
Der ledes efter symboler fra naturen for at sætte en stemning. Eleverne vælger, hvorvidt de vil fokusere på det 
triste eller håbet. Efterhånden som de er færdige, går de op og skriver deres personlige haiku på tavlen. 

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

Matematikdag 0. A
Klassen arbejder med geometriske figurer i kombination med spejling. To elever har sammen et sort stykke A3, 
hvor de har klistret geometriske figurer, der danner huse og træer på den ene halvdel af papiret. Efterfølgende 
skal de folde papiret og med farveblyanter give illusionen af en spejling af bygningerne ned i en flod på den 
nederste halvdel af papiret.

Matematik 6. A
Klassen arbejder med ligninger. De øver sig på at stille ligningerne korrekt op og naturligvis det grundlæggende for 
overhovedet at kunne forstå, hvad det går ud på. De laver 2 eksempler på tavlen, og læreren roser dem for 
allerede at have fået godt fat i det siden dagen før, hvor de begyndte på ligninger.   
Matematrix 6 Alinea 2. udgave 2. oplag 2020

Matematik 8. B
Klassen er i gang med statistik. De har haft lektier for, hvor de bl.a. skulle lave opgaver med cirkeldiagrammer. De 
genopfrisker begreberne: middeltal, typetal, median, hyppighed og frekvens. Nogle har anvendt GeoGebra til at 
lave boksplot, hvilket de fortæller lidt om. Til sidst regner de videre. 
Matematrix 8, Alinea 2. udgave 2. oplag 2017

Matematik i 0. B 
Eleverne sidder rundt omkring med matematikhæfter, hvor de arbejder på hvert sit niveau. Rundt omkring i 
lokalet er der inspirerende materialer og kreative ting. Eleverne fortæller ivrigt om deres bøger og om alt, hvad de 
laver i klassen. 



Lærebogsmaterialer, der anvendes:
Rema 0a Forlaget Delta 
Rema 0 Forlaget Delta 

Matematik 10. 
Timen starter med ”åben tavle” med overskrifterne: Lineær, ligefrem og omvendt. Eleverne er meget bekendte 
med aktiviteten og vil gerne bidrage. Emnet er funktioner. De bliver bedt om at forholde funktioner til 
virkeligheden. Først er spørgsmålet: ”Hvordan ville du forklare din mormor om funktioner?”. Derefter kommer 
eleverne med eksempler fra virkeligheden. Næste område er punktvis lineær funktion. Der laves et eksempel, hvor 
tallene sættes i et sildeben, hvorefter de skal indsættes i GeoGebra. Hver elev vælger en ting, de køber ”meget” 
af. Der laves sildeben med eksemplet og tallene indsættes igen i GeoGebra. 

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

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

Ja

7.1 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” . Mine mange positive indtryk og 
utallige lige så positive oplevelser fra besøgene i de enkelte klasser vidner om, at Esbjerg Realskole i den grad lever 
op til disse krav. Det er kendetegnende, at jeg i alle timer møder yderst imødekommende og engagerede lærere, 
som alle virker meget velforberedte. Timerne har været interessante at overvære og er blevet afviklet i god ro og 
orden, hvilket også er nævnt som et fokus-punkt i skolens værdigrundlag: ”Vi lægger vægt på at skabe ro fra 
timens start og dermed tid til fordybelse” . Eleverne har gode og tillidsfulde relationer såvel indbyrdes som i 
forhold til lærerne. Stemningen på skolen er god og det er tydeligt, at eleverne holder af deres skole. Jeg har i 
forbindelse med mine tilsynsbesøg dannet mig et indtryk af de anvendte undervisningsmaterialer, ligesom jeg har 
talt med de respektive lærere om valget af materialer. Samlet set giver det et indtryk af, at såvel kvaliteten som 



lærernes anvendelse af dem er helt i top. Skolens materialer er af anerkendt kvalitet og i alle tilfælde helt up to 
date både fagligt og pædagogisk. 

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik opnåede Esbjerg Realskole i skoleåret 2020/21 et 
samlet karaktergennemsnit i folkeskolens afgangseksamen på 8,6 ved de bundne prøver. Samtlige elever opnåede 
mindst 2,0 i dansk og matematik. Til sammenligning lå det samlede gennemsnit på landsplan på 8,0 og for 
kommunen på 7,7. Karaktergennemsnittet i dansk lå så højt som 9,0 og hele 38,1% fik 10 eller 12 ved de 
obligatoriske prøver. Andelen af elever, der overgår til ungdomsuddannelser umiddelbart efter at have afsluttet et 
forløb på Esbjerg Realskole ligger ofte på 100% - og altid højere end såvel kommunen som hele Danmark.

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

Ja

8.1 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” . Mine mange positive indtryk og 
utallige lige så positive oplevelser fra besøgene i de enkelte klasser vidner om, at Esbjerg Realskole i den grad lever 
op til disse krav. Det er kendetegnende, at jeg i alle timer møder yderst imødekommende og engagerede lærere, 
som alle virker meget velforberedte. Timerne har været interessante at overvære og er blevet afviklet i god ro og 
orden, hvilket også er nævnt som et fokus-punkt i skolens værdigrundlag: ”Vi lægger vægt på at skabe ro fra 
timens start og dermed tid til for-dybelse” . Eleverne har gode og tillidsfulde relationer såvel indbyrdes som i 
forhold til lærerne. Stemningen på skolen er god og det er tydeligt, at eleverne holder af deres skole. Jeg har i 
forbin-delse med mine tilsynsbesøg dannet mig et indtryk af de anvendte undervisningsmaterialer, ligesom jeg har 
talt med de respektive lærere om valget af materialer. Samlet set giver det et indtryk af, at såvel kvaliteten som 
lærernes anvendelse af dem er helt i top. Skolens materialer er af anerkendt kvalitet og i alle tilfælde helt up to 
date både fagligt og pædagogisk. 

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik opnåede Esbjerg Realskole i skole-året 2020/21 et 
samlet karaktergennemsnit i folkeskolens afgangseksamen på 8,6 ved de bundne prøver. Samtlige elever opnåede 
mindst 2,0 i dansk og matematik. Til sammenligning lå det samlede gennemsnit på landsplan på 8,0 og for 
kommunen på 7,7. Karaktergennemsnittet i matematik lå så højt som 8,6 og hele 38,1% fik 10 eller 12 ved de 
obligatoriske prøver. Andelen af elever, der overgår til ungdomsuddannelser umiddelbart efter at have afsluttet et 
forløb på Esbjerg Realskole ligger ofte på 100% - og altid højere end såvel kommunen som hele Danmark.

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

Ja

9.1 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” . Mine mange positive indtryk og 
utallige lige så positive oplevelser fra besøgene i de enkelte klasser vidner om, at Esbjerg Realskole i den grad lever 
op til disse krav. Det er kendetegnende, at jeg i alle timer møder yderst imødekommende og engagerede lærere, 
som alle virker meget velforberedte. Timerne har været interessante at overvære og er blevet afviklet i god ro og 
orden, hvilket også er nævnt som et fokus-punkt i skolens værdigrundlag: ”Vi lægger vægt på at skabe ro fra 
timens start og dermed tid til fordybelse” . Eleverne har gode og tillidsfulde relationer såvel indbyrdes som i 
forhold til lærerne. Stemningen på skolen er god og det er tydeligt, at eleverne holder af deres skole. Jeg har i 
forbindelse med mine tilsynsbesøg dannet mig et indtryk af de anvendte undervisningsmaterialer, ligesom jeg har 
talt med de respektive lærere om valget af materialer. Samlet set giver det et indtryk af, at såvel kvaliteten som 
lærernes anvendelse af dem er helt i top. Skolens materialer er af anerkendt kvalitet og i alle tilfælde helt up to 
date både fagligt og pædagogisk. 

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik opnåede Esbjerg Realskole i skoleåret 2020/21 et 
samlet karaktergennemsnit i folkeskolens afgangseksamen på 8,6 ved de bundne prøver. Samtlige elever opnåede 
mindst 2,0 i dansk og matematik. Til sammenligning lå det samlede gennemsnit på landsplan på 8,0 og for 
kommunen på 7,7. Karaktergennemsnittet i engelsk lå så højt som 8,8 og hele 38,1% fik 10 eller 12 ved de 
obligatoriske prøver. Andelen af elever, der overgår til ungdomsuddannelser umiddelbart efter at have afsluttet et 
forløb på Esbjerg Realskole ligger ofte på 100% - og altid højere end såvel kommunen som hele Danmark.

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

Mit væsentligste indtryk af undervisningen og det samlede undervisningstilbud får jeg ved mit tilsyn rundt om i 
klasserne. I eller umiddelbart efter en lektion har jeg med de respektive lærere kort drøftet timen og dens forløb. 
Desuden har jeg spurgt ind til de anvendte materialer og hvilke overvejelser der i øvrigt måtte ligge til grund for 
lektionen. Det er kendetegnende, at jeg udelukkende har mødt imødekommende og engagerede lærere - og ikke 
mindst velforberedte. Alle undervisningslokaler fremtræder i fin stand: lyse, luftige og funktionelle. 

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

I henhold til skolens formålserklæring stk. 3 skal skolen "i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund 
som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene". Skolen hviler i hele sit 
virke på de danske traditioner, hvor frihed og folkestyre er en del af hele grundlaget, der kendetegner skolen. 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

En note fra et af mine tilsynsbesøg:

Dansk i 1. A
Der læses højt i kor. Højtlæsningsbogen er på tavlen ligesom hver elev har bogen, så læreren kan pege. Der læses 
højt og tydeligt - og selvfølgelig i takt. 
Bagefter skal de lave et udsagn om til et spørgsmål. Der er mange ivrige hænder. Det kan være lidt svært at vente 
på sin tur, når man nu så gerne vil, men det tager læreren bare med et smil og laver lidt sjov med det. Så er det tid 
til ”lille mad”, hvorefter de skal arbejde i arbejdsbogen. I forbindelse med spisningen laves legeaftaler. Det er 
tydeligt, at de er vant til denne meget strukturerede måde at lave aftaler på, så alle ved, at de bliver hørt, og alle 
er meget ordentlige i deres måde at invitere og i nogle tilfælde også afvise på. Det er ok at sige nej, men 
efterhånden går det hele op. 

Skolen sørger endvidere for, at eleverne gennem elevrådsarbejdet får erfaring med almindelige demokratiske 
processer. 

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

Ja

14.1 Uddybning

Det er tydeligt, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund baseret på frihed og folkestyre, hvor en af 
hjørnestenene netop er de grundlæggende menneskerettigheder. Der hersker en tydelig respekt for hinanden, 
uanset køn, religion og etnicitet, hvor end man befinder sig på skolen. 



15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

Ved enkelte helt specifikke lejligheder og altid velbegrundet. Dog har jeg ikke i indeværende skoleår oplevet dette. 

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

Ja

16.1 Uddybning

Der er ikke tale om et eksplicit indsatsområde, men kønsligestilling - og ligestilling i det hele taget - oplever jeg 
ligger indlejret i kulturen på skolen, som den udfoldes i den daglige praksis og i omgangen med hinanden.
I henhold til skolens formålserklæring stk. 3 skal skolen "i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund 
som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene". Skolen hviler i hele sit 
virke på de danske traditioner, hvor frihed og folkestyre er en del af hele grundlaget, der kendetegner skolen. 

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

Ja

17.1 Uddybning

Der findes på skolen et elevråd med to elever fra hver klasse - med undtagelse af indskolingen. Skolen har 
modtaget midler til styrkelse af området, hvilket betyder, at der vil være yderligere fokus på  dette i det 
kommende skoleår. 

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

Ja

19.1 Uddybning

Ledelsen orienterer om den skærpede underretningspligt hvert år, henholdsvis på et lærermøde og et 
personalemøde, hvor SFO-personalet også deltager. Desuden gennemgås det specifikt for nyansatte.  



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

Ja

20.1 Uddybning

Ledelsen orienterer om den skærpede underretningspligt hvert år, henholdsvis på et lærermøde og et 
personalemøde, hvor SFO-personalet også deltager. Desuden gennemgås det specifikt for nyansatte.  Ved samme 
lejlighed sikres det, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig. Der er en aftale om, at 
skolens AKT-leder kan se evt. underretning igennem hvis ønsket, men det er altid en personlig afgørelse, hvorvidt 
der skal laves en underretning. 

21. Donationer 

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

21.1 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
 

Esbjerg Fondennk Kongensgade 62, Esbjerg 20000,00

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

30000,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

Tilsynserklæring for ”Den selvejende institution Esbjerg Realskole” skoleåret 2021-22

Skolekode: 561026 

CVR-nr.: 50205614

(tilsyn udført i henhold til §9 i lov om frie grundskoler)

Ja



Til bestyrelsen v/Esbjerg Realskole

Svendsgade 19-21

6700 Esbjerg

Ribe, den 11. maj 2022

Tilsynet med Esbjerg Realskole har sit lovmæssige grundlag i Lovbekendtgørelse om friskoler og private 
grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse LBK nr. 1656 af 09/08/2021 , der afløser LBK nr. 816 af 14/08/2019 .

Indledningsvist vil jeg som altid for en god ordens skyld 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 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”). Jeg har 
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 i perioden primo 2012 og frem til medio 2018, adspurgt 
af daværende forstander på Rejsby Europæiske Efterskole, hvor jeg var og stadig er ansat som lærer. På 
nuværende tidspunkt er jeg tilsynsførende på tre skoler: Markusskolen, Friskolen Bylderup-Bov samt naturligvis 
Esbjerg Realskole.

Som Esbjerg Realskoles tilsynsførende vil jeg holde mig løbende orienteret om skolens hverdag og aktiviteter 
gennem skolens hjemmeside og ikke mindst Intra, hvilket giver mig et godt indblik i skolens liv og virke. 

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.

Ved mine tilsynsbesøg er jeg altid blevet venligt modtaget af såvel skolens ledelse som alle de øvrige ansatte. Det 



ene af mine besøg var i denne omgang uanmeldt, hvilket ikke gjorde nogen forskel overhovedet. Jeg har i de fleste 
tilfælde haft samtaler med de involverede lærere, hvor der har været lejlighed til at drøfte den enkelte times 
indhold, mål og afvikling, hvilket har givet mig det klare indtryk, at alt, hvad der foregår, er nøje overvejet, 
gennemtænkt og planlagt, således at målsætningen bliver opfyldt og eleverne får mulighed for på bedste vis at 
udnytte deres potentiale. 

Tilsyn Esbjerg Realskole onsdag den 26. januar 2022

Dansk i 3. B

Klassen er lidt ramt af Corona, så der er 15 ud af 22 elever. De arbejder med stumme bogstaver og retter dagens 
lektier. Mange elever ønsker at deltage og rækker ivrigt hånden op, hver gang der bliver spurgt om noget. 

Bøger: Stav 3 fra Dansk Psykologisk Forlag 4. udgave, 3. oplag 2020

Fandango Grundbog 3 fra Gyldendal 1. udgave, 7. oplag 2018

Fandango arbejdsbog A fra Gyldendal 1. udgave, 11. oplag 2020

Skrivebog 2 fra Gyldendal 1. udgave, 23. oplag 2019

Dansk direkte 3 fra Gyldendal 2. udgave, 4. oplag 2020

Matematikdag 0. A

Klassen arbejder med geometriske figurer i kombination med spejling. To elever har sammen et sort stykke A3, 
hvor de har klistret geometriske figurer, der danner huse og træer på den ene halvdel af papiret. Efterfølgende 
skal de folde papiret og med farveblyanter give illusionen af en spejling af bygningerne ned i en flod på den 
nederste halvdel af papiret.

Dansk 5. A

Klassen er i gang med Stavevejen. Der er fokus på stumme bogstaver og tegnsætning – punktum og komma. De 
har lige fået en diktat retur og skal nu øve til den næste. Der skal laves 5 sider i opgave-bogen og resten er lektie til 
ugen efter. 

Stavevejen 3 (5. klasse) Alinea 4. udgave, 4. oplag 2020

Engelsk i 4. A



Klassen starter med at genopfriske udsagnsordenes bøjninger. De taler om regelmæssige og uregelmæssige 
endelser. Eleverne er ivrige efter at blive hørt. Der hænges plakater op i “English corner” bagerst i klasselokalet. 
Efterfølgende taler de om Niagara Falls. Læreren har selv været der og taler om sine oplevelser på engelsk. 
Desuden læses hun højt fra grundbogen, hvorefter eleverne to og to skal læse afsnittet højt for hinanden. Til sidst 
stiller læreren spørgsmål. Indimellem gentager hun spørgsmålet på dansk. Eleverne har mange eksempler på, 
hvordan de har brugt engelsk til at bestille mad, når de har været på rejser. De taler om, hvordan man høfligt 
indleder en samtale. Til slut skal eleverne to og to lave små rollespil, hvor de bruger de nye gloser, de har øvet sig 
på. 

First Choice pupil’s book for fjerde Gyldendal 2. udgave, 1. oplag 2018

First Choice workbook for fjerde fra Gyldendal 2. udgave, 3. oplag 2020

Matematik 6. A

Klassen arbejder med ligninger. De øver sig på at stille ligningerne korrekt op og naturligvis det grundlæggende for 
overhovedet at kunne forstå, hvad det går ud på. De laver 2 eksempler på tavlen, og læreren roser dem for 
allerede at have fået godt fat i det siden dagen før, hvor de begyndte på ligninger.   

Matematrix 6 Alinea 2. udgave 2. oplag 2020

Dansk 7. B

7. B arbejder med gysere - skriver selv i genren. Enkelte elever er med hjemmefra via Teams. De har været i gang 
med nabosprog, hvor de bl.a. har set film. Gyserhistorierne skal laves om til manuskripter, og så skal der laves 
gyserfilm. De glæder sig til, at restriktionerne ophæves, så de kan invitere forældrene til premiere på filmene. I 
starten af timen har eleverne brugt lidt tid på at rydde op i deres mapper på pc’erne. 

Matematik 8. B

Klassen er i gang med statistik. De har haft lektier for, hvor de bl.a. skulle lave opgaver med cirkeldiagrammer. De 
genopfrisker begreberne: middeltal, typetal, median, hyppighed og frekvens. Nogle har anvendt GeoGebra til at 
lave boksplot, hvilket de fortæller lidt om. Til sidst regner de videre. 

Matematrix 8, Alinea 2. udgave 2. oplag 2017

Dansk 9. B

Klassen arbejdede med temaet “Ondskab” i 8. kl. og har som lektie skullet kigge på deres noter fra dengang. De 
indleder timen med at tale om forståelsen af og eksempler på begrebet. De bliver delt i grupper af 3 og skal tale 
om forskellige citater med fokus på, hvordan ondskaben fremgår. Lektien bliver at læse novellen “Torben og 



Maria” af Naja Marie Aidt.

Mandag den 7. februar 2022

Matematik i 0. B – og lidt dansk

Eleverne sidder rundt omkring med matematikhæfter, hvor de arbejder på hvert sit niveau. Rundt omkring i 
lokalet er der inspirerende materialer og kreative ting. Eleverne fortæller ivrigt om deres bøger og om alt, hvad de 
laver i klassen. 

Lærebogsmaterialer, der anvendes:

Rema 0a Forlaget Delta 

Rema 0 Forlaget Delta 

Danskbøger a1-bogen Forlaget Delta

Hop om bord Forlaget Æsop 2. udgave, 4. oplag

Min alfabetmappe opgaveskyen.dk

Den kommende dansklærer er med i 11 lektioner. Klassen er nået langt med læseudviklingen. De udnytter 
muligheden for at dele klassen i nogle lektioner og i andre organiseres værkstedsundervisning. Der foregår et nært 
samarbejde på tværs af klasserne og der er mulighed for niveauopdeling på tværs. På den måde gives der et boost 
for elever med lidt startvanskeligheder. 

Før jul havde de et 17 ugers forløb med bogsystemet ”På vej til den første læsning” fra Alinea 2. udgave 18. oplag 
2018. Hertil hører ”Lydret fri læsning”, hvor eleverne hver især får en bog med hjem til weekendlæsning. Desuden 
er der indkøbt ”Læs lydlet” fra Dansklærerforeningens Forlag.

Dansk i 1. A

Der læses højt i kor. Højtlæsningsbogen er på tavlen ligesom hver elev har bogen (”Den første læsning – 
læsebogen” fra Alinea, 1. udgave, 19. oplag 2018), så læreren kan pege. Der læses højt og tydeligt - og selvfølgelig i 
takt. Til læsebogen hører ”Den første læsning 1 – Arbejdsbogen” også fra Alinea 1. udgave 23. oplag 2019.

Bagefter skal de lave et udsagn om til et spørgsmål. Der er mange ivrige hænder. Det kan være lidt svært at vente 
på sin tur, når man nu så gerne vil, men det tager læreren bare med et smil og laver lidt sjov med det. Så er det tid 
til ”lille mad”, hvorefter de skal arbejde i arbejdsbogen. I forbindelse med spisningen laves legeaftaler. Det er 
tydeligt, at de er vant til denne meget strukturerede måde at lave aftaler på, så alle ved, at de bliver hørt, og alle 



er meget ordentlige i deres måde at invitere og i nogle tilfælde også afvise på. Det er ok at sige nej, men 
efterhånden går det hele op. 

Dansk 5. A

Klassen har læst Brødrene Løvehjerte og skal nu skrive haikudigte med udgangspunkt i romanen. Læreren finder 
nogle vidt forskellige eksempler på denne specielle genre, som de taler om – både med hensyn til form og indhold. 
Der ledes efter symboler fra naturen for at sætte en stemning. Eleverne vælger, hvorvidt de vil fokusere på det 
triste eller håbet. Efterhånden som de er færdige, går de op og skriver deres personlige haiku på tavlen. 

Fandango ”Grundbog – Dansk for 5. kl.” (1. udgave, 2. oplag 2009), ”Arbejdsbog A” (1. udgave 9. oplag 2020) og 
”Arbejdsbog B” (1. udgave, 8. oplag 2019) fra Gyldendal. 

Matematik 10. 

Timen starter med ”åben tavle” med overskrifterne: Lineær, ligefrem og omvendt. Eleverne er meget bekendte 
med aktiviteten og vil gerne bidrage. Emnet er funktioner. De bliver bedt om at forholde funktioner til 
virkeligheden. Først er spørgsmålet: ”Hvordan ville du forklare din mormor om funktioner?”. Derefter kommer 
eleverne med eksempler fra virkeligheden. Næste område er punktvis lineær funktion. Der laves et eksempel, hvor 
tallene sættes i et sildeben, hvorefter de skal indsættes i GeoGebra. Hver elev vælger en ting, de køber ”meget” af. 
Der laves sildeben med eksemplet og tallene indsættes igen i GeoGebra. 

Historie 9. B

Klassen skulle have været på studietur til Hamborg, men turen er desværre aflyst pga. Corona. De har arbejdet 
med 1. og 2. Verdenskrig og repeterer nu. Mange af eleverne husker brudstykker og ved fælles hjælp stykkes 
optakten til 1. Verdenskrig sammen, ligesom de kommer omkring afledte begivenheder. Der perspektiveres 
undervejs til skolens lokalområde. De ser et klip fra ”Kammerater i krig” fra Kongeåen. Man ser her, hvordan 
krigen påvirker civilbefolkningen og igen perspektiveres der til nutiden og elevernes kendte hverdag. 

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” . Mine mange positive indtryk og 
utallige lige så positive oplevelser fra besøgene i de enkelte klasser vidner om, at Esbjerg Realskole i den grad lever 
op til disse krav. Det er kendetegnende, at jeg i alle timer møder yderst imødekommende og engagerede lærere, 
som alle virker meget velforberedte. Timerne har været interessante at overvære og er blevet afviklet i god ro og 
orden, hvilket også er nævnt som et fokus-punkt i skolens værdigrundlag: ”Vi lægger vægt på at skabe ro fra 
timens start og dermed tid til fordybelse” . Eleverne har gode og tillidsfulde relationer såvel indbyrdes som i 
forhold til lærerne. Stemningen på skolen er god og det er tydeligt, at eleverne holder af deres skole. Jeg har i 
forbindelse med mine tilsynsbesøg dannet mig et indtryk af de anvendte undervisningsmaterialer, ligesom jeg har 
talt med de respektive lærere om valget af materialer. Samlet set giver det et indtryk af, at såvel kvaliteten som 



lærernes anvendelse af dem er helt i top. Skolens materialer er af anerkendt kvalitet og i alle tilfælde helt up to 
date både fagligt og pædagogisk. 

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik opnåede Esbjerg Realskole i skoleåret 2020/21 et 
samlet karaktergennemsnit i folkeskolens afgangseksamen på 8,6 ved de bundne prøver. Samtlige elever opnåede 
mindst 2,0 i dansk og matematik. Til sammenligning lå det samlede gennemsnit på landsplan på 8,0 og for 
kommunen på 7,7. Karaktergennemsnittet i dansk lå så højt som 9,0 og hele 38,1% fik 10 eller 12 ved de 
obligatoriske prøver. Andelen af elever, der overgår til ungdomsuddannelser umiddelbart efter at have afsluttet et 
forløb på Esbjerg Realskole ligger ofte på 100% - og altid højere end såvel kommunen som hele Danmark.  

I prøveterminen maj/juni 2021 blev en del af prøverne aflyst og skolerne fik mulighed for at undlade dele af 
nødundervisningen ved de mundtlige prøver, der blev gennemført, hvilket også er tilfældet i indeværende skoleår. 

Medlemsskolerne i foreningen Danmarks Private Skoler har vedtaget et fælles kodeks for samfundsansvar og i den 
forbindelse er der lavet et inspirationsværktøj til medlemsskolerne under overskriften ”Kodeks – de 7 
samfundsløfter”. Kodekset består af en fælles forståelsesramme og af 7 konkrete samfundsløfter . På Esbjerg 
Realskole er det en del af handleplanen for indeværende skoleår at introducere dette fælles kodeks. 
Indsatsområdet er på bestyrelsesniveau, ligesom man har forholdt sig til det i personalegruppen, således at de kan 
sammenskrive deres strategiproces med prioriterede indsatser fra august 2022. Allerede tilbage i 2019 havde man 
første del med fokus på udvalgte punkter og nu er der fokus på nye punkter. Her kredses der om, hvordan man 
kan tilbyde ekstra ressourcer til de elever, der på forskellig vis er udfordrede. Derudover arbejdes der med 
bæredygtighed.

Jeg kan her til slut opsummere, at jeg anser alle fordringer og forventninger som værende opfyldt til fulde. Det er 
min uforbeholdne opfattelse, at undervisningstilbuddet på Esbjerg Realskole fuldt ud kan sammenlignes med det 
man kræver i folkeskolen. Skolen har en rød tråd gennem alle årgange ligesom årsplanerne for de enkelte fag 
afspejler en systematisk og fremadskridende proces i under-visningen. Slutteligt taler de endog meget 
tilfredsstillende resultater fra afgangsprøverne for sig selv. Helt kort kan jeg sige, at vilkårene for mit tilsyn har 
været helt optimale. På generalforsamlingen den 15. marts orienterede jeg om, hvad nærværende erklæring 
indeholder. Jeg gav også her udtryk for, at alle forventninger til fulde opfyldes. Fra forældrenes side virker der 
ligeledes til at være stor tilfredshed med skolen og dens virke.  

Berit Søndergaard Larsen


