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Tilsynserklæring 
for Skanderborg Realskole skoleåret 2016-17 

 

 
Fra skolens formålsparagraf  

 Skolens formål er som alternativ til de kommunale skoler at drive en privat grundskole i 
overensstemmelse med de til enhver tid gældende love og bestemmelser om friskoler og private 
grundskoler.  

 Gennem et forpligtende samarbejde mellem forældre, elever og lærere sikres eleverne en optimal 
tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer på et niveau, der 
mindst svarer til folkeskolens. 

 Med eleverne i centrum lægges der i undervisningen vægt på at udvikle evnen og lysten til at 
tilegne sig og anvende viden samt at fremme egenskaber som selvstændighed, alsidighed, 
tolerance, medmenneskelig forståelse og social ansvarsbevidsthed i et trygt miljø, hvor den 
enkeltes evner kan komme til udtryk. 

 Med udgangspunkt i den danske kultur og tradition lægges der i den pædagogiske/ faglige linje 
vægt på udvikling og samfundsrelateret undervisning ved anvendelse af de nyeste teknikker.  

 Det er skolens mål at udvikle elevernes evner og selvværd på en sådan måde, at de både under 

og efter skoleforløbet har de bedste forudsætninger for at udvikle sig og aktivt engagere sig i 
samfundet.  

 
Tilsynets grundlag 
På skolens generalforsamling i marts 2016 blev undertegnede genvalgt som tilsynsførende for 
Skanderborg Realskole for en 2-årig periode.  
Jeg har været tilsynsførende siden 2010. 
 

Tilsynets indhold 
Som tilsynsførende er jeg forpligtet til særligt at forholde mig til følgende 4 punkter 

1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 
2. At skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 
3. At skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre 
4. At undervisningssproget er dansk 

 

Undervisningstilbud  
Som det fremgår af skolens hjemmeside, svarer fagrækken til folkeskolens fagrække. 
Skanderborg Realskole anvender Forenklede Fælles Mål som rettesnor for undervisningen. 
Undervisningen foregår på dansk, og sproget eleverne imellem er dansk.  

 

Karakterer  

Skanderborg Realskoles afgangskarakterer indikerer klart stor faglighed på Skanderborg Realskole. 
Afgangsprøvernes gennemsnit er højere en landsgennemsnittet for folkeskolerne. 

 

Tilsyn med undervisningen 
Tilsynserklæringen hviler i år på i alt 7 besøgsdage.  

4 besøgsdage i efteråret og 3 i foråret. 

De sidste 3 dage har været uanmeldte. 
 
Igennem 36 lektioner er alle klasser besøgt på nær tre.  
Undervisningen har været fulgt i næsten alle fag.  
Desuden har jeg fulgt 5. klasses arbejde med opførelse af juleskuespil i Kulturhuset. 
Ligeledes har jeg overværet 10. klasses fremlæggelse af den obligatoriske opgave. 

 

Jeg har haft uformelle samtaler med lærere før og efter undervisningen samt på lærerværelset.  
Desuden har jeg drøftet undervisningen med skolens ledelse. 

 

http://www.skanderborg-real.dk/html2/02_formaal/02_formaal_1.htm
http://www.skanderborg-real.dk/html2/02_formaal/02_formaal_2.htm
http://www.skanderborg-real.dk/html2/02_formaal/02_formaal_3.htm
http://www.skanderborg-real.dk/html2/02_formaal/02_formaal_4_1.htm
http://www.skanderborg-real.dk/html2/02_formaal/02_formaal_5.htm
http://www.skanderborg-real.dk/html2/02_formaal/02_formaal_6.htm
http://www.skanderborg-real.dk/html2/02_formaal/02_formaal_7.htm
http://www.skanderborg-real.dk/html2/02_formaal/02_formaal_8.htm
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Bedømmelsesgrundlag 
På besøg i mange klasser med mange forskellige lærere oplever jeg mange forskellige 
undervisningsmetoder og organisering af undervisningen. 
 
Både i den fagdelte og den tværfaglige undervisning veksles der mellem læreroplæg og elevernes 

selvstændige arbejde med stoffet. Det kan ske individuelt, i par eller i større grupper. 
Her udfordres eleverne på forskelligt vis til at erhverve og anvende viden og færdigheder. 
Ved selvstændig fremlæggelse af bundne eller selvvalgte opgaver udvises der stor kreativitet og 
mangfoldighed i forhold til emner, læremidler og læreprocesser. 
 
Der anvendes relevante og aktuelle undervisningsmidler, hvoraf en del er producerede til de konkrete 
forløb af skolens lærere. 

 
Undervisningen følger sædvanligvis undervisningsplanerne, og det valgte undervisningsmateriale er 

svarende til klassetrinnet. 
Jeg har sammenholdt undervisningsplaner til de enkelte fag med kravene i De forenklede Fælles Mål, 
fagenes kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål. 
 

Lærerne tilstræber en differentieret undervisning, så den enkelte elev får mest muligt ud af sine 

forudsætninger. 
 
Der er generelt et læringsklima, hvor der er tid og plads til humor og spontane indfald.  
Dog er der ingen tvivl om, at de voksne har retten til at lede. 
Den tydelige klasseledelse giver eleverne mulighed for at fokusere på det faglige indhold, ligesom der er 
tryghed i at vide, at der er hjælp at hente, hvis der opstår læringsproblemer eller hvis nogen mistrives. 
 

Frihed og Folkestyre 
Skolen skal forberede eleverne til frihed og folkestyre, og i de 3 dage, hvor jeg kom på uanmeldt besøg 
fokuserede jeg især på dannelsesfag som kristendom, samfundsfag og litteratur og de diskussioner, de 
emner afstedkom. 
Skanderborg Realskole løser opgaven på flere måder.  

 Ved den daglige morgensamling, hvor der synges danske sange, og hvor eleverne lærer at lytte 

til fælles beskeder og oplæg. 
 I klassen fremlægger eleverne ofte for hinanden, og får derved træning i at ytre sig og stå ved 

sig selv og sine holdninger.  
 Derved får de også træning i at lytte til andre og vise deres holdninger opmærksomhed. 
 Eleverne opmuntres til at vise respekt for andre og tage medansvar for hinanden både i 

undervisningstimerne og i frikvartererne.  
 De lærer at begå sig i fællesskaber og løse interessekonflikter på egen hånd eller ved andres 

hjælp. 
 Skolen har elevråd både for elever fra 0. – 6. klasse og for 7. – 10. klasse. De to elevråd arbejder 

hver især med det, der vedrører og interesserer deres klassetrin. Det er såvel skolens 
traditionelle arrangementer, elevrådene står for forberedelsen af, som opståede muligheder og 
problemer, som de bliver inddraget i løsningen af.                       
Igennem elevrådsarbejdet lærer de noget om de demokratiske processer. 

 Lærerne prøver igennem undervisningen at vække elevernes interesse for samfundsmæssige 
spørgsmål. 

 Eleverne opmuntres til at tænke selv og stille spørgsmål til samfundsmæssige og eksistentielle 

emner og deltage i debatten. Derved åbnes elevernes øjne for, hvordan man begår sig i de 
demokratiske processer. 
 

Konklusion af fagligt tilsyn  
Jeg kan på baggrund af mine besøg og på baggrund af eksamensresultaterne, som kan ses på skolens 
hjemmeside, udtrykke tilfredshed med elevernes generelle standpunkter og stor tillid til, at skolens 
samlede undervisning til fulde står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
Fagligheden på Skanderborg Realskole er stor. Det kan ses ved, at gennemsnitskaraktererne ved 
årsprøverne i 9. klasse ligger et godt stykke over landsgennemsnittet. 
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Lærerne er uden undtagelse velforberedte og fagligt dygtige, og det er generelt, at de underviser i de 
fag, hvor de har specielle kompetencer. Undervisningsmaterialerne er gode, og brugen af IT er 
gennemgående.  

 
Eleverne kender undervisningsplanen og er sædvanligvis velforberedte.  
 
Der er en god og tillidsfuld dialog mellem lærere og elever og mellem eleverne indbyrdes, og der er en 
venlig og humoristisk atmosfære i klasserne.  
 
Forældrene understøtter skolens værdier og traditioner og det er mærkbart, at forældrene samarbejder 

med skolen som helhed og med den enkelte lærer om at nå de fælles mål. 
 
Undervisningen og omgangstonen er præget af de værdier, det danske demokrati bygger på. 
 
Det er således mit klare indtryk, at skolen bidrager til at give eleverne forudsætninger for at indgå i og 

tage ansvar i et samfund med frihed og folkestyre. 

 

Afsluttende erklæring 
Skanderborg Realskole er en velfungerende skole med en ledelse med fast greb om såvel pædagogik som 
organisation og økonomi. 
Skolens samlede undervisning står fuldt ud mål med de krav, der stilles til folkeskolen. 
Undervisningen foregår på dansk, og elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk er helt klart 
tilfredsstillende. 
Skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre. 
 

 
 
29. marts 2017 
  
 

Jonna Grønver  
Tilsynsførende  

 
Tilsynsførendes baggrund  
Jonna Grønver, Bakkelyparken 1A, 8680 Ry, tilsynsførende ved Skanderborg Realskole, blev sidst valgt 
som tilsynsførende på generalforsamling i marts 2016.  
Har arbejdet som folkeskolelærer i 25 år. Har i 16 år arbejdet politisk med undervisningspolitik i Folketing 
og i kommunalpolitik.  
Jonna Grønver blev certificeret som tilsynsførende i november 2011.  
Gencertificeres 10. maj 2016 

 

 


