
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Sct. Joseph Skole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
329017

Skolens navn:
Sct. Joseph Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Lene Kløcker Eilertsen 

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

11-03-2021 2a Engelsk Humanistiske fag Lene Kløcker Eilertsen 

11-03-2021 1y Matematik Naturfag Lene Kløcker Eilertsen 

11-03-2021 1x Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Lene Kløcker Eilertsen 

11-03-2021 3y Dansk Humanistiske fag Lene Kløcker Eilertsen 

07-06-2021 5a Tysk Humanistiske fag Lene Kløcker Eilertsen 

07-06-2021 6a Dansk Humanistiske fag Lene Kløcker Eilertsen 

07-06-2021 7x Naturfag Naturfag Lene Kløcker Eilertsen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Undervisningsbesøgene er beskrevet i nedenstående skemaer: (eller link: 
www.dropbox.com/s/rz2zyn4qtlhgfr8/Observationer%202020-2021.pdf?dl=0

Tilsyn på Sct. Joseph Skole 2020-21

TORSDAG 11. MARTS 2021



Lektion:  1

Klasse: 2. a 

Fag: Engelsk 

Tema: Træning af ordforråd - ord hjemmefra

Lektionens indhold og struktur:

Lærer starter med navneopråb.

Lærer introducerer til timen på engelsk (og på dansk)

- Repeterer ord fra sidste time – eleverne gentager lærernes udtale af ordet

- Nye ord fra hjemmet – lærer spørger hvad hedder ?? på engelsk og eleverne markerer. 

Lærer introducerer til øvelsen ”mix and match” og beder en elev forklare øvelsen. Lærer spørger – vis med tegn 
(thumps up/down) om I er klar. 

Eleverne spørger om de ikke skal spille (skuespil om) det der er på kortet – lærer: ”ja lad os prøve det.”

Eleverne går rundt mellem hinanden og mix.

Nu laver vi ”show the word” – elever gætter

Mens eleverne aftaler hvordan de skal vise deres ord fra ”Mix and match” spørger lærer ind til: 

- Hvilken dag, hvordan er vejret, udtaler de 10 ord på tavlen

- Fortæller justeringer i skema – vi skal igen have 2 timer engelsk om ugen.

Lærer: det vigtigste er turde sige ordet og hvis udtalelse skal rettes, så gør jeg det.

Lærer siger på engelsk hvad eleverne nu skal finde – hvem kan gentage på dansk hvad I skal finde. 

Lærer bruger ”tegn” til at få ro. 

Arbejdsformer:

Lærerstyret klasseundervisning med elevaktiverende øvelser. 

Klasserummet: 

Eleverne sidder ved parborde – 3 rækker med 3-4 borde



 

TORSDAG DEN 11. MARTS 2021

Lektion: 2

Klasse: 1y 

Fag: mat 

Tema: Taltavler - sum

Lektionens indhold og struktur

2. lektion: 

Lærer: vi hopper regnestykker?? 

Lærer: I kan få 5 minutter i gården eller blive og regne.

Lærer: Nu har I løbet af og så skal vi have ro til at kunne tænke.

Eleverne sidder og arbejder med opgaver og læreren går rundt og hjælper. 

Eleverne vejledes og nogle opfordres til at søge udfordringer i andre materialer og niveauer, hvis de vil det. 

Eleverne spørger om de må spille matematikspil de sidste 17 minutter og lærer giver lov. 

Skifte i fokus og koncentration hos eleverne. Hovedparten af eleverne finder selv sammen og får organiseret 
spillet. 

Arbejdsformer:

Træningstime:

- hvor eleverne arbejder med opgaver i matematik bog og lærer går rundt og hjælper. 

- hvor eleverne vælger matematikspil og organiserer spillene 2-3 elever sammen.  Få elever fortsætter 
arbejder med opgaverne og lærer hjælper primært disse elever.

Klasserummet: To mandsborde i to rækker. 19 elever

Eleverne kan vælge høreværn – få ro og koncentration.



TORSDAG DEN 11. MARTS 2021

Lektion: 3

Klasse: 1x  

Fag: Billedkunst (to lærere)

Tema: Påske – lave silhuet af påskehare (male)

Lektionens indhold og struktur: Lærer: Kan I fortælle om vores tema?

Lærer viser klassen hvorledes de skal male med finger (duppe) i dagens lektion og hvor det skal ske. 

Eleverne får forklæder på og går til SFO-lokalet.

Lærerne repeterer hvad der skal ske og eleverne begynder at arbejde med opgaven. Lærerne går rundt og 
vejleder. 

Eleverne går til klasselokalet og lægger tegning til tørring.

Arbejdsformer:

Lærerstyret undervisning med individuel elevopgave.

Klasserummet: Eleverne sidder ved tre store gruppeborde i SFO.

 

TORSDAG DEN 11. MARTS 2021

Lektion: 4

Klasse: 3y  

Fag: Dansk 

Tema: Roman læsning

Lektionens indhold og struktur:

Klassen er i gang med at læse romanen ”Hr Lykke”

Lærer: hvad undrer I jer over i kapital 7.

Eleverne bidrager med en række betragtninger om hr. Lykke (sørgelig, ulykkelig, trist) og hvorfor de tænker han er 



ulykkelig (livsanskuelse, sammenligning med andre karakterer/figurer klassen har læst)

Lærer: Nu læser vi videre – højtlæsning, hvor eleverne skiftes til at læse højt fra romanen

Lærer: samler op på udtryk og ord fra oplæsningen ved at spørge ud i klassen:

- hvad betyder ”uden varsel”?

- Hvad betyder ”jeg sværger”?

Lærer: Hvad kan vi undre os over i kapitel 8:

- Elevere vælger sætninger ud og lærer spørger uddybende om hvorfor tror du det – hvordan kan vi se det 
i teksten?

Lærer:  nu skal i lave personkarakteristik af ostedamen i kapitel 8 og dernæst skal de begynde at læse s. 76-95 i 
romanen, som er lektien til i morgen.

Elever markerer når de har lavet personkarakteristik af ostedamen og lærer følger op med spørgsmål. Dernæst 
går eleven i gang med at læse lektien i til næste dag.

Arbejdsformer:

Klasseundervisning i første halvdel og dernæst individuelt arbejde.

Tydelig rammesætning af lektionen og høj grad af elevdeltagelse i plenum. 

Klasserummet: Sidder ved parborde, 4 rækker, 23 elever i timen

 

MANDAG DEN 7. JUNI 2021

Lektion: 1

Klasse:  5A

Fag: Tysk

Tema: repetition

Lektionens indhold og struktur: 

Læreren begynder timen med navneopråb på tysk.

Læren spørger først på dansk og derefter på tysk



Hvor mange uger har vi tilbage?

Hvor mange timer har vi tilbage?

Læreren introducerer til øvelser som eleverne skal arbejde med i timen

- En mand -> manden (hankøn)

- Ein Mann-> Der Mann (hunkøn)

- Ein Fahrad -> Das Fahrad (intetkøn)

I skal nu løse opgaven side to, hvor I uden ordbog skal finde ud af hvilket køn navneordet er.

Reglerne er beskrevet på side 1. Brug kun ordbogen hvis I ikke kan finde ud af kønnet ved hjælp af de beskrevne 
regler. 

I må gerne sætte jer udendørs i den friske luft og I må gerne arbejde sammen. 

(Mere end halvdelen af eleverne går ud og arbejder.)

Læreren går rundt og hjælper eleverne.

Klassen samles og får udleveret mappe til kopier. En mappe I skal bruge i 6. klasse. 

Læreren afslutter timen og forklarer hvad der skal laves i næste gang.

Arbejdsformer: Lærerstyret klasseundervisning og gruppearbejde. 

Klasserummet: 24 elever organiseret i rækker a 3 eller 4 elever. 

 

MANDAG DEN 7. JUNI 2021

Lektion: 2  

Klasse:  6A

Fag: Dansk

Funktionel grammatik

Lektionens indhold og struktur: 



Eleverne arbejder med funktionel grammatik, hvor der er fokus på at grammatikreglerne kan, bruges og bliver en 
naturlig del af elevernes skriftlighed. 

Lektionens plan er: 

-Se video om grammatik regel 

-Løs 3 opgaver på gramma-tip

-Bog (læs en side i Liv på spil) og find ord som afspejler den aktuelle grammatik regel: f.eks.  nutids-r, forveksling 
af c og s, vokal forveksling) 

-Skriv 5-10 linjer hvor grammatik fokus indgår

-Fortæl læreren hvad der er skrevet

- læs Liv på spil

Læreren går rundt og hjælper grupperne. Alle elever skal præsentere grammatikreglen og deres egen tekst for 
lærer. 

Arbejdsformer:

Eleverne arbejder i par eller grupper efter ovenstående plan.

Grupperne er lavet ud fra test, hvor eleverne er grupperet efter de samme grammatikemner. 

Klasserummet: 5 gruppeborde med 3-8 pladser 

 

MANDAG DEN 7. JUNI 2021

Lektion: 3  

Klasse: 7 X

Fag:  Naturfag

Tema: ugens emne bliver at konstruere papirfly i forskellige kategorier

Lektionens indhold og struktur: 

Læreren introducerer til dagens emne og at klassens normale tema sættes på pause.   



Læreren introducerer til opgaven: Konstruer et papirfly

- I denne her uge skal I selv lave et papirfly – aerodynamik

- Flyene testes i 3 konkurrencer: 

Længst i meter

Længst i sekunder

Hurtigst (m/s)

- Vi vælger de/det bedste fly i hver kategori og konkurrerer med 7.y.

- I dag skal I eksperimentere og beslutte jer for en model.  

I skal nu selv finde sammen i par – klassen ender med en række grupper med 3 elever.

Lærer 2 introducerer eleverne til aerodynamik

- Vingen - tryk (folde papiret)

- Balance

Giver nogle fif til hvorledes eleverne kan balancere.

Hvorledes arbejder eleverne i det eksperimentelle rum?

Elevernes strategier: 

- Googler videoer hvordan der laves papirfly

- Eleverne afprøver selv forskellige faconer og foldninger

Lærer 1 spørger ind – hvilke forhold kan man variere: form, størrelse, kraft. vinkel (når der kastes) 

”Try and error” eller systematik?

Lærer 1 markerer over for elever, som mister koncentrationen og laver noget andet end den stillede opgave.

Arbejdsformer:

Lærerstyret klasseundervisning (lærer 1) + (lærer 2) kræver tydelig markering af arbejdsro og opmærksomhed i 
klassen. 

Par/gruppearbejde – eleverne arbejder med opgaven. 



Klasserummet: Eleverne sidder ved gruppeborde -

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

Elevernes standpunkt står for ovennævnte fag mål med det som kræves i folkeskolen. Elevernes faglige resultater 
efter 9.klasse i sommeren, hvor elevernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/20 udgøres af en ophøjelse af 
elevernes afsluttende standpunktskarakterer (ophøjede Corona) er over kommunens - og landsgennemsnittet.

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

Elevernes standpunkt står for ovennævnte fag mål med det som kræves i folkeskolen. Elevernes faglige resultater 
efter 9.klasse i sommeren, hvor elevernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/20 udgøres af en ophøjelse af 
elevernes afsluttende standpunktskarakterer (ophøjede Corona) er over kommunens - og landsgennemsnittet.

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

Elevernes standpunkt står for ovennævnte fag mål med det som kræves i folkeskolen. Elevernes faglige resultater 
efter 9.klasse i sommeren, hvor elevernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/20 udgøres af en ophøjelse af 
elevernes afsluttende standpunktskarakterer (ophøjede Corona) er over kommunens - og landsgennemsnittet.

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

Ja

8.1 Uddybning

Elevernes standpunkt står for ovennævnte fag mål med det som kræves i folkeskolen. Elevernes faglige resultater 
efter 9.klasse i sommeren, hvor elevernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/20 udgøres af en ophøjelse af 
elevernes afsluttende standpunktskarakterer (ophøjede Corona) er over kommunens - og landsgennemsnittet.



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

Ja

9.1 Uddybning

Elevernes standpunkt står for ovennævnte fag mål med det som kræves i folkeskolen. Elevernes faglige resultater 
efter 9.klasse i sommeren, hvor elevernes prøvekarakterer i skoleåret 2019/20 udgøres af en ophøjelse af 
elevernes afsluttende standpunktskarakterer (ophøjede Corona) er over kommunens - og landsgennemsnittet.

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

På basis af de observerede fag vurderes, at eleverne har udmærkede, alderssvarende færdigheder og 
kompetencer. Undervisningen indeholder relevante undervisningsmetoder og planlægning af undervisningen, som
inddrager og udfordrer såvel den enkelte elev som hele klassen. Det vurderes at undervisningen står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Lærernes faglige og didaktiske overvejelser fremgår tydeligt i de observerede undervisningslektioner. Lærerne er 
bevidste og tydelige i deres gennemførsel af undervisningen, så det for klassen og den enkelte elev skabes 
mulighed for faglig udvikling og samarbejdskompetencer. Der er fokus på, at eleverne skal udvikle ejerskab til 
deres egen og klassens læringsprocesser og under besøgene opleves et positivt undervisningsmiljø i klasserne og 
aktivt deltagende elever.

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



Corona har præget en række aktiviteter og traditioner, hvor fællesskabets normale fora er blevet udfordret. I 
perioder hvor det var muligt dannede "morgensamling" eksempelvis rammen om fællesskabet, hvor der gives 
beskeder klasserne og elever i mellem.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Sct. Joseph arbejder med aktiviteter, hvor eleverne naturligt lærer om demokrati og frihed - eksempelvis gennem 
elevråd (lille og store elevråd), oplæg (Amnesty) og i undervisningen.

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

Ja

14.1 Uddybning

I skolens værdier og pædagogiske grundholdning fremhæves det bl.a, at skolens opgave er at danne og uddanne 
eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning. Dette sker i den daglige undervisning, hvor lærere 
sammen med eleverne skaber trygge og respektfulde relationer og læringsmiljøer.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

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

Ja

16.1 Uddybning



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

Ja

17.1 Uddybning

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

Ja

19.1 Uddybning

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

Ja

20.1 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 

Tilsynet kan udtale, at Sct. Joseph Skole fremstår, som en skole, hvor gensidige respekt præger dagligdagen.

Nej



Dialogen mellem elever og lærere er præget af gensidig respekt og der tages hånd om den enkelte elev såvel som 
hele klassen. Skolens målsætning om at være en skole, hvor tryghed, tillid og faglighed er i centrum opleves også 
under besøgene på skolen.

Håndteringen af Corona i 2019-2020 har fordret et tæt samarbejde mellem lærerne for at få planlagt og sparret 
omkring undervisning i det virtuelle rum. 

Det er et tilpasset fagligt niveau i undervisningen og eleverne arbejder og forberedes ud fra mål -og 

kompetecestyret tilgang.

Elevernes deltagelse i timerne under besøgene er generel høj og understøttes af klassekvotient, som muliggør, at 
læreren kan nå rundt i timerne og hjælpe og udfordre den enkelte elev.

Der kan med fordel fortsat være et fokus på at forberede og uddanne ungvikarer, så de har indsigt i basale 
didaktiske og pædagogiske handlemuligheder i klasserummet.


