
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Vinderup Realskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
683007

Skolens navn:
Vinderup Realskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Svend Arup  

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

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

NATURFAG

Eleverne skal arbejde med energi, potentiel og kinetisk, i dag skal de designe forsøgsopstillinger til at udføre i 
næste time.

Eleverne har læst noget af teorien til denne time, som skulle gøre dem i stand til at udtænke opstillinger til 
underbygning af deres hypoteser.

Eleverne  arbejder i grupper på 2 - 3 for at udtænke deres forsøg. Det er lidt svært at udtænke et forsøg, kunne 
godt forestille mig, at det ville være godt, at eleverne skulle tegne deres opstilling,for at konkretisere deres ide.

DANSK

Eleverne læser "Ondskab" af Jan Guillous, timen begynder med at de skal læse i 15 min.

Som lektie har eleverne set en film "En Tier", som de idag skal beskrive forskellige hoved- og bipersoner, 
lokationer og rekvisitter mm.

Derefter tager de fat på næste emne, romantikken i Danmark.

OBLIGATORISK BILLEDKUNST



De obligatoriske kreative fag er lagt på skemaet som fagdage i tre perioder i løbet af skoleåret. Dette hold har 
Billedkunst.

Klassen er delt i to

Den ene gruppe skal lave "Spaceart" med spraymaling, så det foregår udendørs. Læreren gennemgår teknikken 
inden eleverne selv går i gang.

Den anden del af klassen arbejder med grafiktegning, de har tegnet et dyr, som skal "males" med sorte 
grafikmønstre, et stort tegnearbejde. Der er en dejlig stemning i klassen.

KRISTENDOMSKUNDSKAB

Eleverne arbejder med Islam, først ser de en TV udsendelse "5 skarpe om Islam", undervejs skriver eleverne i 
deres Mindmap om de fakta de får fra udsendelsen. Efter udsendelsen skal eleverne lave en form for bingo, hvor 
spillepladen er 12 svar om Islam og spillebrikkerne med spørgsmålene ligger ude på gulvet. Eleverne bliver delt 
ind i grupper af 2 og skal så på tid udfylde deres spilleplade.

OBLIGATORISK MADKUNDSKAB

De obligatoriske kreative fag er lagt på skemaet som fagdage i tre perioder i løbet af skoleåret. Dette hold 
arbejder med de forskellige sanser i forhold til mad/føde.

I denne time arbejder de med forskellige toppings/müsli til yogurt. De skal lave to forskellige og se på hvordan de 
smager/føles før og efter de bliver hældt på yogurt.

OBLIGATORISK HÅNDVÆRK OG DESIGN

De obligatoriske kreative fag er lagt på skemaet som fagdage i tre perioder i løbet af skoleåret. Her arbejder 
eleverne med design i træværksted og i håndarbejde. I træværkstedet skal der laves mindre møbler af kasserede 
paller - der først skal skilles ad. I syværkstedet skal eleverne lave indkøbsposer og penalhuse af gamle plastposer 
og slikpapir.

I træværkstedet savnes der lidt nogle håndværksmæssige færdigheder så som at bruge en hammer og sav, måle 
med en vinkel etc., færdigheder som burde være lært i de yngre klassetrin (som Realskolen ikke har).
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Dansk

Realskolen fungerer under corona restriktioner, så eleverne i hver klasse er delt i to grupper for at kunne 
overholde afstandskravet. De forskellige klasser bruger forskellige indgange på skolen, og når de møder ind om 
morgenen, går de direkte til deres klasselokale, men en gang grundig håndvask undervejs.

Den ene halvdel af klassen skal lave en mundtlig fremlægning, de har ti minutter til at forberede deres 
fremlægning. Den anden halvdel af klassen sidder og laver en retstavningsprøve i det tilstødende lokale.

Eleverne har læst "Tudsen og Muldvarpen" af Aage Brandt. De skal fremlægge i grupper og der er to grupper, som 
når at fremlægge.

Naturfag

Klassen skal arbejde med Vandets kredsløb. Læreren har lavet et oplæg på nettet, som eleverne skal se, og derfra 
skal de så svare på nogle opgaver, der ligger i forbindelse med oplægget. På grund af situationen, hvor klassen er 
delt i to lokaler, kan der ikke laves fælles undervisning, så det bliver stadig lidt virtuel undervisning, lige som under 
lockdown perioden.

Bevægelse

Først gik vi en tur rundt i Vinderup i det dejligste solskinsvejr. Bagefter spillede eleverne fodtennis ude på 
boldbanen, et rigtigt corona spil, hvor der ikke er for mange på holdene og bolden skal kun berøres med foden.

Dansk

Nu er det den anden del af 9. C som skal igang med deres fremlæggelser. Den første fremlægning er novellen 
"Ond i Sulet". Igen en fin fremlægning. Efter timen talte jeg med læreren om årsplanen og de muligheder, som det 
har givet, at eksamen er aflyst pga corona. Det giver ekstra skoledage til fordybelse.

 

Matematik

Først skal hjemmearbejdet gennemgås og måske lige forklares. Undervisningen foregår i to lokaler, så den ene del 
af klassen er med på videomøde, de bliver spurgt og svarer over computeren. Læreren går også rundt i begge 
lokaler, for at sikre at alle er med.

Dagens emne er kombinatorik. Første opgave er ordnede stikprøver med tilbagelægning. Lav et flag med tre felter 
og der er fire farver. Efter gennemgangen på tavlen skal eleverne selv regne i deres matematikbog.
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Naturfag



Klassen skal lave ministeriets testprøve i naturfag, alle sidder stille og arbejder med deres computer. 

Engelsk

Timens program er først noget grammatik, som gennemgås fælles og den anden halvdel er et arbejde med 
Jødedom (Judaism) på Cleo. Klassen er delt i to lokaler, for at kunne opretholde de udmeldte afstandskrav.

Grammatikken tager udgangspunkt i forholdsord. 

Timens anden del om Jødedom er et hængeparti fra læreren i Religion, som ikke har klassen i denne periode pga 
corona-tiltagene. Men undervisningen foregår på engelsk på Cleo. Eleverne arbejder ret koncentreret og stille 
med opgaverne.

Tysk

Eleverne har lavet en præsentation om hvad de har lavet under Coronalockdown hjemme, som skal fremlægges 
for hele klassen. Derefter skal eleverne arbejde med en eksamensopgave, en to timers opgave, herunder skal de 
skrive en ansøgning på tysk til et praktikophold.

Kulturfag

Eleverne arbejdet med en portrætartikel af en bedsteforældre og også lavet en kavalkade af bedsteforældrenes 
fødselsår. Der var meget snak om hvad en portrætartikel skal indeholde og hvordan den skal sættes op, de fleste 
af eleverne havde lavet interviewet med en af deres bedsteforældre. Men der er langt fra at have lavet et 
interview og så få det skrevet ind i en artikel.

Matematik

Klassen skal arbejde med kombinatorik - med og uden tilbagelægning. Det er en del af repetitionen af årspensum, 
en repetition, som  der er blevet mulighed for, nu da afgangseksamenen er aflyst, og der ikke er nogen læseferie. 
Også her sidder eleverne delt i to lokaler, og den ene halvdel er med via "teams".

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

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

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

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

Ja

8.1 Uddybning

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

Ja

9.1 Uddybning

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

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

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

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

Ja

14.1 Uddybning

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning



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

Ja

17.1 Uddybning

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

Jeg har i dette skoleår været på tilsynsbesøg i tre dage, en dag i efteråret og to dage i foråret. 

Jeg har overværet undervisning på forskellig klassetrin og i alle de fagområder, som folkeskolens undervisning kan 
opdeles i. 

I efteråret overværede jeg hovedsageligt timer i de obligatoriske valgfag. I foråret var privatskolen under 
coronarestriktioner, så jeg var kun i 9. A og  C.

De obligatoriske valgfag blev afviklet som temadage tre gange over skoleåret, således, at der var tid til fordybelse 
og færdiggørelse af de forskellige produkter. Den tredie gang blev så ikke til noget på grund af Corona lockdown og 
senere nødundervisning.

Privatskolen har undervist virtuelt siden Danmark blev lukket ned, og da der ikke er klassetrin fra 0. - 5. er skolen 
først åbnet for elever igen den 19. maj. Det betyder også, at mit besøg i maj er foregået under lidt specielle 
forhold. Eleverne i de to klasser, som jeg har besøgt, har været delt i to lokaler af hensyn til afstandskravet, så en 
del af eleverne har enten siddet alene eller været med den anden halvdel af klassen på virtuelt undervisning, 
læreren har selvfølgeligt kunne gå fra det ene til det andet lokale.

På trods af de udfordringer, som coronasituationen har medført, med hjemmeundervisning, skemaomlægning og 
meget forandret lærerbemanding, er det mit indtryk at privatskolen har formået at holde en god kontakt til 
eleverne og har en givet en god og solid undervisning. Det er klart, at der er elever, som har svært ved at begå sig i 
disse selvjustits rammer, men der har lærerne en god kontakt til de enkelte elever, og kan på den måde holde 
hånden under alle. I det hele har jeg overværet en planlagt og veltilrettelagt undervisning. Jeg har talt med 
lærerne om deres metoder og se års- og fagplaner. Jeg har til sidst talt med lederen om mine observationer.

Privatskolen har et velfungerende elevråd, der bliver hørt, et vigtigt element i den dannelse og opdragelse til et 

Nej



samfund med demokrati og folkestyre, som det danske. 

Undervisningssproget er dansk og der er kønsligestilling på skolen.

Ud fra hvad jeg har set og oplevet på Vinderup Realskole, er der ikke tvivl om at skolen lever op til de krav og 
forventninger, der er fra lovgivernes side.


