
Tilsynsrapport for Sindal Privatskole, skoleåret 2011-12 

 

Skolen er ny, som privat grundskole og navnet er nyt. Den tilsynsførende er også ny, som 

tilsynsførende. Ellers er stort set alt som det var på Hørmested Skole, bygningerne, lærerne og de 

fleste af eleverne. Så vidt det kan ses ud af skolens målsætning og værdier adskiller disse sig heller 

ikke væsentligt fra den tidligere kommunale skoles.  

Det som alle jeg har mødt, det være sig forældre, ledelse eller andet personale, har brændt for, 

det er, at dette projekt det skal bare lykkes. Det vil koste blod, sved og hårdt arbejde, men lykkes 

skal det! 

I min egenskab af generalforsamlingsvalgt tilsynsførende mødte jeg frem på skolen en tidlig 

morgen, den 14. december 2011.  

Hver morgen begynder med en morgensamling hvor alle børn og skolens personale, samt enkelte 

forældre mødes på biblioteket. Denne dag var morgensamlingen, ligesom alle andre skoledage i 

december, lidt længere end normalt, men efter en morgensang blev 3 elever, 1 fra hver gruppe, 

kaldt op for at trække en pakke op af sækken. Nissen havde været rigtig fornuftig viste det sig og 

havde valgt gaver som enhver kunne have brug for. Herefter var der en lille quiz med baggrund i 

kendskab til eventyrfortællinger. Til sidst blev der læst højt af en bog der handlede om pigen 

Amanda der har en mor der hader julen. 

Efter morgensamlingen fulgte jeg med 2. og 3. klasse der havde samlæsning. 

Eleverne gik stille ind i klassen og satte sig ned, hvorefter læreren spurgte ind til fraværende elever 

og mindede elever om at de skulle huske at aflevere lånte bøger. 

Herefter skriver læreren en del opgaver op på tavlen som eleverne skal gå i gang med. Bl.a. at 

finde 5 navneord, 5 udsagnsord og egennavne. Forskellen på de forskellige ordklasser blev kort 

gennemgået, f.eks.: en gås, gåsen, flere gæs, alle gæssene 

eller 

at falde, jeg falder, jeg faldt 

eller 

Sanne, Danmark 

Der blev også gennemgået eksempler på stumt bogstav(d/h), f.eks.: sand, hvad. 

Der var også mulighed for frilæsning hvor jeg lagde mærke til at nogle elever læste højt for 

hinanden og endelig var der ekstraopgaver til de hurtige elever. 

Timen blev afsluttet samlet med besked om lektier til den efterfølgende dag, hvorefter der blev 

hentet frugt, ligesom der blev tid til at minde en elev om, at han skulle huske at måle sit 

blodsukker. 

 



Alt i alt en time hvor der var en stor undervisningsdifferentiering og meget læreropmærksomhed 

på elever med specielle behov undervisningsmæssigt og materialemæssigt. 

 

I den følgende time overværede jeg undervisningen i matematik i 3 klasse. 

 

Klassen bruger Matematik-tak, men var færdige med bog 1. Læreren havde derfor fundet noget 

matematik materiale frem hvor skriftsproget kombineres med et matematisk udtryk, hvilket er 

anderledes end i elevernes normale bog. 

Det er tydeligt at eleverne bliver lidt overraskede over at møde denne kombination på tryk og 

derfor skal have lidt tid inden de får brudt koden. Læreren må da også fra tid til anden 

”oversætte” forskellige sproglige udtryk. 

Eleverne virker meget fokuserede og kaster sig med stor ildhu over udfordringen under 

anvendelse af forskellige teknikker. 

 

Det er tydeligt at læreren er meget opmærksom på eleverne, både når de har problemer, når de 

er færdige og skal have nye opgaver, men også når de er ukoncentrerede og trænger til lidt 

opmuntring. 

 

Eleverne er på deres side også gode til at markere når de vil have fat i læreren og venter tålmodigt 

indtil det bliver deres tur. 

 

Jeg har efterfølgende haft en samtale med de deltagende lærere for at evaluere dagen, herunder 

undervisningens indhold og opbygning og elevernes måde at modtage den på. Ligeledes har jeg 

haft samtaler med skolens leder, samt gennemgået skolens hjemmeside, skema og 

undervisningens indhold. 

 

På denne baggrund kan jeg konkludere, at undervisningen lever op til Folkeskolens trin-og slutmål. 

 

Tilsynserklæringen er udarbejdet af seniorrådgiver i Frie Skolers Ledere 

 

 

Ryan Pristed 


