
	  

	  

	  

	  

Tislumvej 2, Hørmested  -  9870 Sindal  -  Tel: 96 23 00 30 

www.sindalprivatskole.dk 

	  

Tilsynserklæring	  for	  Sindal	  Privatskole	  

skoleåret	  2014-‐15	  

	  

• Tilsynet	  er	  udført	  på	  Sindal	  Privatskole,	  Tislumvej	  2,	  9870	  Sindal	  
• Skolekode:	  280211	  
• Tilsynsførende:	  Ryan	  Pristed,	  ryan.pristed@skolekom.dk	  	  
• Dato	  for	  tilsynsbesøg:	  25.	  september	  og	  10.	  december	  2014	  	  
• Følgende	  klasser	  er	  besøgt	  den	  25.	  september:	  3.	  klasse/engelsk,	  1.	  

klasse/matematik,	  5.	  klasse/tysk	  
• Følgende	  klasser	  er	  besøgt	  den	  10.	  december:	  Fordybelsesdag	  for	  alle	  

skolens	  klasser.	  Alle	  hold/	  klasser	  er	  besøgt/	  matematik	  og	  engelsk.	  
• Under	  besøget	  konstateredes	  at	  undervisningssproget	  i	  alle	  klasser,	  hold	  

og	  fag	  er	  dansk.	  
• Elevernes	  standpunkt	  i	  dansk,	  regning/matematik,	  engelsk	  og	  historie	  er	  

fundet	  tilfredsstillende.	  
• Ud	  fra	  en	  helhedsvurdering	  skønnes	  det,	  at	  skolens	  samlede	  undervisning	  

står	  mål	  med,	  hvad	  der	  almindeligvis	  kræves	  i	  folkeskolen.	  
• Det	  er	  ligeledes	  min	  vurdering,	  at	  skolen,	  gennem	  sin	  undervisning	  

forbereder	  eleverne	  til	  at	  leve	  i	  et	  samfund	  med	  frihed	  og	  folkestyre.	  

	  

Ved	  mine	  to	  tilsynsbesøg	  har	  jeg	  haft	  samtaler	  med	  personalet	  og	  skolens	  leder,	  
ligesom	  jeg	  har	  talt	  med	  enkelte	  elever	  om	  deres	  oplevelse	  af	  undervisningen.	  
Ligeledes	  har	  jeg	  læst	  skolens	  forskellige	  brochurer	  og	  set	  på	  skolens	  
hjemmeside.	  

Under	  mine	  tilsynsbesøg	  har	  jeg	  fra	  alle	  sider	  mødt	  stor	  hjælpsomhed	  og	  
imødekommenhed.	  

Herunder	  en	  nærmere	  gennemgang	  af	  mine	  to	  tilsynsbesøg.	  
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Torsdag	  den	  25.	  september:	  

Dagen	  begyndte	  som	  altid	  med	  en	  fællessamling	  hvor	  der	  som	  indledning	  blev	  
sunget	  en	  fodboldsang.	  Herefter	  blev	  der	  oplæst	  et	  brev	  fra	  en	  elev	  på	  ferie	  i	  
Sydslesvig	  og	  en	  efterfølgende	  snak	  om	  hvor	  Sydslesvig	  geografisk	  befinder	  sig.	  
Endelig	  blev	  der	  givet	  en	  orientering	  om	  legepladsen.	  

1.	  lektion:	  3.	  klasse	  –	  engelsk:	  

Timen	  begyndte	  med	  en	  kort	  præsentation	  på	  engelsk	  hvor	  alle	  præsenterer	  sig	  
med	  navn	  og	  alder.	  Herefter	  tales	  om	  hvordan	  vejret	  er	  og	  om	  hvordan	  man	  har	  
det.	  Derefter	  gennemgås	  årets	  måneder	  og	  der	  tales	  om	  hvad	  der	  er	  specielt	  ved	  
september.	  

Der	  vises	  en	  fim	  om	  bjørnen	  Muzzy.	  Handlingen	  er	  meget	  enkel,	  med	  ord	  der	  
gentages	  i	  forskellige	  sammenhænge.	  Eleverne	  er	  meget	  optaget	  af	  den	  enkle	  
handling.	  Efterfølgende	  samtales	  der	  om	  filmen	  og	  nogle	  af	  ordene	  gennemgås.	  
Sluttelig	  arbejdes	  der	  med	  et	  opgaveark	  om	  månederne.	  

2.	  lektion:	  1.	  klasse	  –	  matematik:	  

Klassen	  skal	  i	  dag	  tale	  om	  forskellige	  matematiske	  figurers	  former-‐ligheder	  og	  
forskelle.	  Læreren	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  hjemmeopgave	  hvor	  elever	  skulle	  
kende	  forskelle	  mellem	  f.eks.	  3-‐kant,	  5-‐kant,	  4-‐kant	  og	  cirkel.	  

Læreren	  bruger	  eleverne	  til	  at	  illustrere	  forskelle	  og	  ligheder.	  F.eks:	  

-‐ Alle	  piger	  kaldes	  op.	  Drengene	  skal	  så	  fortælle	  hvorfor	  det	  er	  pigerne	  der	  
er	  oppe.	  

-‐ Hele	  klassen	  kaldes	  op,	  på	  nær	  en,	  der	  har	  korte	  bukser	  på.	  
-‐ To	  piger	  kaldes	  op.	  En	  bliver	  siddende(hun	  bruger	  ikke	  hårbånd)	  
-‐ Osv.	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

Tislumvej 2, Hørmested  -  9870 Sindal  -  Tel: 96 23 00 30 

www.sindalprivatskole.dk 

	  

	  

Der	  gennemgås	  så	  en	  ny	  opgave	  under	  livlig	  deltagelse	  fra	  eleverne.	  

Derefter	  er	  der	  arbejdsro	  mens	  opgaverne	  løses	  og	  læreren	  går	  rundt	  mellem	  
eleverne	  for	  at	  hjælpe	  og	  støtte.	  

Klassen	  arbejder	  derefter	  med	  et	  sømbræt	  hvor	  de	  skal	  danne	  figurer	  vha.	  en	  
elastik.	  Figurerne	  skal	  se	  ud	  som	  opgaverne	  i	  bogen.	  
	  

4.	  lektion:	  5.	  klasse	  –	  tysk:	  

Tallene	  indøves	  vha.	  en	  bold	  som	  kastes	  vilkårligt	  fra	  elev	  til	  elev.	  Den	  elev	  der	  
får	  bolden	  skal	  sige	  hvad	  det	  næste	  tal	  hedder	  på	  tysk.	  Derefter	  gennemgås	  
klassens	  hjemmearbejde.	  

Klassen	  skal	  derefter	  danne	  tyske	  ord	  ud	  fra	  et	  antal	  mulige	  bogstaver.	  Ordene	  
skrives	  på	  tavlen	  og	  eleverne	  gentager	  ordene	  efter	  læreren.	  Ny	  opgave	  
gennemgås	  og	  der	  gives	  lektie	  for	  til	  næste	  gang.	  

	  

Onsdag	  den	  10.	  december:	  

Dagen	  er	  en	  Fordybelsesdag,	  hvor	  eleverne	  denne	  dag	  bliver	  delt	  op	  i	  tre	  grupper:	  0.-‐2.	  
kl.,	  3.-‐5.	  kl.	  og	  6.	  kl.	  

De	  første	  to	  grupper	  skal	  have	  matematik,	  mens	  6.	  klasse	  skal	  på	  en	  indre	  rejse	  til	  
London(Armchair	  travel).	  

Der	  er	  fordybelsesdag	  hver	  onsdag	  og	  fokus	  skifter	  fra	  gang	  til	  gang.	  Alle	  
fordybelsesdagene	  er	  på	  6	  lektioner.	  Elevholdenes	  sammensætning	  skifter	  også	  fra	  gang	  
til	  gang.	  Skolens	  kontor	  fører	  regnskab	  med	  hvilke	  klasser	  der	  har	  hvilke	  fag	  således,	  at	  
det	  ved	  skoleårets	  afslutning	  går	  op	  i	  en	  højere	  enhed.	  

I	  0.-‐2.	  klasse	  var	  der	  følgende	  værksteder:	  Spejlinger,	  plus	  og	  minus,	  hente	  tal,	  balancetal	  
og	  brætspil,	  vendespil	  m.	  tal	  og	  figurer,	  figurbanko,	  vejning,	  føle	  tal.	  I	  nogle	  værksteder	  
indgik	  brug	  af	  iPad.	  Eleverne	  arbejdede	  holdvis.	  
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I	  3.-‐5.	  klasse	  var	  der	  følgende	  værksteder:	  regneark,	  koordinatsystemet,bygning	  af	  en	  
rumlig	  form	  (m3),	  areal	  og	  omkreds,	  spejling	  i	  det	  fri,	  spejling	  m.	  tov,	  vinkel-‐blindebuk.	  I	  
mange	  af	  værksteder	  indgik	  computer	  og	  iPad.	  Eleverne	  arbejdede	  holdvis.	  Alle	  hold	  
anvendte	  computer,	  iPad	  og	  mobiltelefon.	  

I	  6.	  klasse	  skulle	  der	  foretages	  en	  indre	  rejse	  med	  ankomst	  til	  London	  Friday	  evening	  og	  
hjemrejse	  Sunday	  morning.	  Elevernes	  opgave	  var	  så	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  de	  kunne	  
komme	  frem	  og	  tilbage	  til	  London,	  hvor	  de	  skulle	  bo,	  hvad	  de	  skulle	  spise,	  opleve,	  
shoppe,	  teaterstykke,	  museer,	  hvad	  alting	  kostede	  etc.	  

Derefter	  skulle	  de	  fortælle	  resten	  af	  klassen	  om	  deres	  oplevelser	  på	  engelsk.	  Eleverne	  
var	  gode	  til	  at	  kommentere	  de	  enkelte	  fremlæggelser,	  ligesom	  læreren	  gav	  hver	  enkelt	  
hold	  et	  velargumenteret	  feed-‐	  back.	  

Det	  er	  selvfølgelig	  svært	  at	  give	  et	  bare	  nogenlunde	  præcist	  referat	  af	  hvad	  der	  foregik	  
og	  hvilket	  udbytte	  eleverne	  fik	  af	  dagen,	  men	  alle,	  både	  elever	  og	  lærere,	  arbejdede	  
meget	  entusiastisk	  med	  opgaverne	  som	  var	  af	  meget	  forskellig	  sværhedsgrad.	  En	  del	  
opgaver	  stillede	  store	  krav	  til	  samarbejdsevne	  og	  evne	  til	  problemløsning,	  men	  eleverne	  
var	  gode	  til	  at	  spørge	  efter	  hjælp	  og	  lærerne	  var	  meget	  opmærksomme	  på	  hold	  der	  
havde	  brug	  for	  hjælp	  og	  støtte	  undervejs.	  Alt	  i	  alt	  en	  spændende	  og	  meget	  anderledes	  
skoledag,	  der	  kræver	  stort	  overblik,	  men	  som	  også	  bidrager	  til,	  at	  eleverne	  lærer	  at	  
anvende	  og	  kombinere	  forskellige	  kompetencer	  for	  at	  nå	  frem	  til	  er	  resultat	  hvor	  facit	  
ikke	  er	  givet	  på	  forhånd.	  	  

Det	  bliver	  interessant	  at	  følge	  udviklingen	  af	  dette	  undervisningstiltag,	  da	  det	  på	  mange	  
måder	  opfylder	  intentionerne	  i	  den	  nye	  folkeskolelov,	  bl.a.	  indgår	  bevægelse	  som	  et	  
vigtigt	  element,	  men	  også	  IT	  og	  problemorienteret	  undervisning,	  hvor	  mange	  
kompetencer	  indgår	  i	  	  en	  af	  flere	  mulige	  løsningsforslag.	  

Tak	  til	  elever,	  lærere	  og	  ledelse	  for	  stor	  hjælpsomhed	  og	  tålmodighed,	  når	  undertegnede	  
ønskede	  iagttagelser	  forklaret	  og	  kommenteret.	  

	  

Ryan	  Pristed	  
Tilsynsførende	  
	  


