
Tilsynserklæring 2019 

Roskilde Lille Skole 

Tilsynsførende: Bent Laub Faaborg   

Som tilsynsførende på Roskilde Lille Skole er det min opgave at føre tilsyn med 

 Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 

 At skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen 

 At vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 

 At undervisningssproget er dansk. 

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt, 

og ikke den enkelte elevs standpunkt. 

Efter aftale med skolens viceleder, Mette Kofod, har jeg udarbejdet en plan for tilsynet.   

Jeg har overværet undervisningen på skolen 4 dage: tirsdag d. 23.10., tirsdag d.13.11., tirsdag d.11. 12. og 

tirsdag d. 5.2. Undervejs i forløbet har jeg talt med de forskellige undervisende lærere om undervisningen 

generelt og om forskellige didaktiske overvejelser.  Derudover har jeg deltaget i et lærermøde og en lærer/ 

bestyrelsesdag. 

Mine observationer: 

Tirsdag d. 23.10. 2018 

9,00: Fællesmøde for indskolingen. Der er en gruppe på tur – og normalt ligger fællesmødet senere på 

dagen. Der er en fin og rolig stemning og efter to punkter, ser vi et lille afsnit af en film om barndommen 

under 2. Verdenskrig. Filmen indgår i årets tema – som er et historisk emne.  

9,30: dansk i en blandet gruppe fra indskolingen. Nogle arbejder med et opgavehæfte og nogle arbejder 

med at læse i en læsebog.  

I frikvarteret mødes nogle elever fra 7. og 8. klasse med nogle af lærerne fra indskolingen. Eleverne skal 

hjælpe med at få gang i nogle gamle lege sammen med de mindre børn i næste uge.  

11,30. Så er der ”matematikbunco” i 2/3 kl. Det er et spil med terninger. Der arbejdes ved hver bordgruppe 

og alle går meget op i spillet. Til slut regner hver sine point ud i hånden og bagefter kontrollerer eleverne 

resultatet selv med en lommeregner. Læreren klapper – så klapper alle og så er dr ro. 

13,00: Tysk i 7. klasse. 

Det er en deletime – det andet hold har fysik. Der er 12 elever på dette delehold. I dag skal vi snakke om, 

hvad vi har lavet i efterårsferien. Eleverne skal skrive en sætning ned på et stykke papir – og så laver vi en 

runde, hvor alle skal sige lidt. Derefter gennem gås nogle generelle regler i grammatik – bøjning af: Ich bin… 

Timen slutter med en lille talleg. 

Tirsdag d.13.11. 

9,00. Dansk i 6. klasse. Trivselstime. 



Først får alle nye pladser. Eleverne sidder i 4 mandsgrupper. Når alle har sat sig, skal man præsentere sig 

for hinanden. Det gør eleverne ret seriøst. I denne time skal eleverne arbejde med deres topstyrker. Hvert 

bord får udleveret nogle kort med forskellige styrker og så skal gruppen blive enige om, hvilke styrker 

klassen har som helhed – derefter skal de to og to finde ud af, hvilke topstyrker den enkelte har. Alle – 

bortset fra en enkelt – gør til opgaven med krum hals. Til slut arbejder børnene med forskellige 

tillidsøvelser med bind for øjnene.  

10,15: Engelsk i 4. klasse. Sammen med sin sidemand skal eleverne finde ud af og sige dag og måned samt 

tælle til 100 på engelsk. Alle har fået en tekst for derhjemme om efteråret – det er vist ikke så mange der 

har fået læst den. Nu skal de læse teksten højt for hinanden. Til slut læses hele teksten højt for klassen. Så 

spiler klassen vendespil med deres makkere og til slut skal eleverne arbejde med nogle skriftlige opgaver. 

Der er en god arbejdsro i klassen og stort set alle synes, at det er sjovt og spændende.  

11,30: Musik i 4. klasse. Der er to lærere på denne time. Da vi begynder, er ikke alle kommet ind fra 

frikvarteret, men dumper ind lidt efter lidt. Vi begynder at synge to sange sammen og derefter fordeles 

eleverne på instrumenter. Vi skal ned i musik og spille: Jeg går ad vejen mod Korsør. Nede i musiklokalet 

bliver hver enkelt musikgruppe instrueret og timen slutter med at alle spiller sangen. Der er en del støj og 

larm og musikken kommer ikke helt til at køre. 

13,00: Matematik i 10. klasse. Klassen arbejder med kombinatorik. Eks: fakultet 5= 5¤1¤3¤2¤1. Efter at 

have gennemgået begrebet fakultet skal tre elever fortælle resten af klassen, hvordan man kan benytte 

geogebra og exel. Det går rigtig godt og resten af klassen får nogle opgaver af holdet med at tegne nogle 

figurer  

14,15. Biologi i 9.klasse 

I dag skal vi kigge på nogle prøver med bakterier. Prøverne er taget forskellige steder på skolen – bl.a. fra 

en stol, en måtte og fra Jørgens lighter. Bakterierne er blevet dyrket et stykke tid og nu kan man tydeligt se 

bakteriekolonierne. Der er en fin stemning i klassen – alle lytter og er med. Læreren gennemgår og 

fortæller derefter om, hvad bakterier er. Timen slutter med en lille quiz om emnet. Her arbejder eleverne 

to og to. 

Tirsdag d.11.12. 

9,00. Morgen møde i blandet gruppe (2./3. klasse). Et barn klarer protokollen og alle siger god morgen, når 

deres navn bliver sagt. Derefter er der julekalendergave til dagens heldige og en lille historie. Efter 

morgenmødet går 3. klasserne ovenpå og de andre fra 2. klasse kommer ind i klassen. Nu skal vi finde ud af, 

hvem der vil have de fine paphuse med el installeret med hjem. Så er der mulighed for at spille med 

terninger, lave navnemærkater til garderoben eller arbejde i grundbogen i dansk. Det hele foregår stille og 

roligt og alle ser ud til at have det godt. Timen slutter af med, at hver elev vælger sig ind på et af de fire 

juleværksteder, som pågår i den sidste uge inden jul. 

11,15. Danskværksted i en gruppe børn fra 0.kl og 1. kl. Der er 8 elever i dag. Her kan der vælges mellem 

forskellige danskaktiviteter: ipad, pc, Den første læsning( Allina) og en opgavebog. Alle elever går i gang 

med opgaven og spørger stille og roligt læreren, hvis der er noget man skal have hjælp til. 

12,10: Fællesmøde for indskoling. Det tager lige lidt tid med at få ro, men det lykkes efter hånden. I dag skal 

vi hilse på den tilsynsførende og så er der forskellige efterlysninger. Mødet slutter med at en lærer læser en 

lille julehistorie op for eleverne.  



13,00. Musical i overbygningen. Eleverne i overbygningen har i et stykke tid arbejdet med en musical, som 

10. klasse har skrevet og til dels instruerer. I denne time er der prøve på en scene, hvor aktørerne skal 

prøve at bevæge sig og danse til forskellige stemninger. Det ser ud til at alle går meget op i arbejdet med at 

få det hele til at virke. 

Tirsdag d. 5. 2. 19. 

9,00. Fysik med den ene halvdel af 7. klasse. Eleverne sidder i storrummet og arbejder med en masse 

spørgsmål om grundstoffer og kemiske forbindelser. Inden da har eleverne fået et lille oplæg om 

grundstoffer og molekyler. Alle har fået en læselektie for inden timen, men der er vist ikke så mange, som 

har læst den. Eleverne sidder i 3-4 mandsgrupper og læser opgaverne. 

10,30: Tysk med den anden halvdel af 7. klasse. I denne time laver eleverne nogle tyske spørgsmål til 

filmen: Goodbye Lenin. Derefter gennemgår læreren to opgavesider med tysk grammatik – akkusativ. 

Derefter arbejder eleverne individuelt med at læse opgaven. Der arbejdes stille og koncentreret. 

11,30: Matematik i 8. klasse. Her arbejdes der i dag med sandsynlighedsregning. Eleverne skal først spille 

casino, hvor de skiftes til at være bank. Her kan eleverne ved at tænke sig om og bruge 

sandsynlighedsregning måske inkassere den store gevinst. Det er meningen, at eleverne senere skal udvikle 

deres egne spil, som så skal præsenteres på en forældreaften. Læreren slutter timen af med at diskutere 

nogle eksempler på sandsynlighed i forbindelse med det spil, eleverne lige har spillet. 

13,00. Dansk med 1. klasse. Klassens lærer er blevet syg, så en anden lærer fra indskolingen tager over. Der 

arbejdes med nogenlunde de samme værksteder, som jeg overværede sidst jeg var i klassen – ipad med 

stavelege, pc med en historie, læsebog og kort med bogstaver, som en elev prøver at tegne på en anden 

elevs ryg.   

 

Min vurdering af fagligt indhold og arbejdsformer 

Jeg har i år overværet undervisning i dansk, matematik, fysik, engelsk, tysk og musik. Jeg har i alle skolens 

klasser oplevet en undervisning båret af stor faglighed og seriøsitet. Med forståelse for elevernes forskellige 

baggrund, har undervisningen til tider været samlet klasseundervisning, gruppearbejde og til tider mere 

elevdifferentieret. Det faglige indhold har som udgangspunkt været alderssvarende og har taget sigte på at 

udfordre den enkelte elev, hvilket jeg i høj grad synes er lykkedes. Det er derfor mit indtryk at skolens 

lærere, med afsæt i sociale og faglige ståsteder, er ambitiøse på den enkelte elevs vegne.  

Læringsmiljø 

Læringsmiljøet er præget af den lilleskoletradition, som Roskilde Lille Skole er runden af. Det betyder, at 

der generelt er et gensidigt tillidsforhold, respekt og en kammeratlig tone mellem voksne og elever og 

mellem eleverne indbyrdes. Derudover viser lærerne tydelig forståelse for den enkelte elevs faglige 

muligheder og dette muliggør en god og for den enkelte elev, alderssvarende tilrettelæggelse af 

undervisningen.             

 

Det psykiske arbejdsmiljø 

På Roskilde Lille Skole er det mit klare indtryk, at det psykiske arbejdsmiljø prioriteres højt. Skolen skriver 
på deres hjemmeside, at der er en meget lille grad af oplevet mobning på skolen. Det underbygges dels ved 



et godt samarbejde mellem hjem og skole, ved at lære eleverne at sætte grænser overfor hinanden og 
bruge en voksen, hvis man ikke kan løse en konflikt. Endelig inddrages overbygningseleverne til godnat 
læsning på lejrskolen og pasning af skolens SFO.  

 

Samlet vurdering 

Jeg kan konstatere, at jeg har mødt fagligt dygtige og engagerede lærere, som har udført en alderssvarende 

og kompetent undervisning tilrettelagt efter klassens og den enkelte elevs behov og evner. 

Jeg har oplevet et velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om alle elever. Skolens undervisning 

bygger på en positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på bedste vis til at klare livet - også uden 

for skolen.  

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere 

At undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der almindelig forventes 

i folkeskolen 

At skolens samlede undervisningstilbud også ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen 

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

At skolens undervisningssprog er dansk 

Hillerød d. 17.3. 2019 

   

 

 

 

 

  

  

 

 


