
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Roskilde Lille Skole:





1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
255005

Skolens navn:
Roskilde Lille Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Bent Laub Faaborg 

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

16-11-2021 7 dansk Humanistiske fag Bent Laub Faaborg 

16-11-2021 2 dansk Humanistiske fag Bent Laub Faaborg 

16-11-2021 1 matematik Naturfag Bent Laub Faaborg 

08-03-2022 6. matematik Naturfag Bent Laub Faaborg 

08-03-2022 1 drama Praktiske/musiske 
fag

Bent Laub Faaborg 

08-03-2022 7 dansk Humanistiske fag Bent Laub Faaborg 

31-03-2022 4 dansk Humanistiske fag Bent Laub Faaborg 

31-03-2022 4 drama Praktiske/musiske 
fag

Bent Laub Faaborg 

31-03-2022 5 drama Praktiske/musiske 
fag

Bent Laub Faaborg 

31-03-2022 6. drama Praktiske/musiske 
fag

Bent Laub Faaborg 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Mine observationer:

Tirsdag d. 16.11. 2021.



9,00: Dansk i 7. klasse. 

Klassen arbejder i øjeblikket med eventyret: Klods Hans.  Forskellige analysemodeller bliver gennemgået og 
derefter går klassen ud i trapperummet og stiller op i to cirkler med hovedet vendt mod hinanden. På den måde 
dannes nogle par, som skal svare på nogle spørgsmål – når spørgsmålet er besvaret rokerer man en omgang og får 
derved en ny partner. Efter denne lille seance , går alle ind i klassen igen. Her genopfriskes analysemodellen: 
aktantmodellen eller handlingsmodellen- hvem gør noget – hvem er aktant.  

Eleverne tegner modellen i deres kladdehæfte og i grupper på 4 prøver de at bruge modellen på eventyret om 
Klods Hans. 

Timen slutter af med, at klassen snakker om den tid H C Andersen levede i.

11,15: Fællesmøde i yngstegruppen. 

Nogle børn fra 1. klasse spiller til sangen om Sørøver Jonathan, mens alle andre synger med. En voksen opfordrer 
eleverne til at komme med forslag til nye værkstedstilbud.

11,30: Dansk i 2. klasse. 

I denne time skal der arbejdes med skrivehæftet”. Alle arbejder med at skrive pænt i ca 10 minutter. Derefter skal 
vi se på folkeeventyret. Eleverne har selv lavet nogle små eventyr, hvor de har prøvet at indlægge nogle forskellige 
genretræk. Vi hører nogle af eventyrene blive læst op. Det er fine historier og alle har husket at få mindst et 
genretræk med. 

Så er det tid til nogle kropsøvelser, inden timen slutter af med, at læreren læser et afsnit af Kim Fup Aakesons 
bog: mor. 

13,00: Matematik i 1. klasse.

I denne gruppe er der 13 elever. Når eleverne kommer ind, får et lille regneark, som de kan arbejde med, indtil 
alle er kommet ind i klassen. Derefter arbejder eleverne individuelt i deres TikTak – matematikbog. Efter et stykke 
tid skal eleverne prøve at finde noget i klassen, som er en trekant og noget som er en firkant eller noget som 
ligner en cirkel. Alle er gode til at finde en ting, som enten er firkantet, trekantet eller rundt. Efter en lille film om 
forskellige figurer, klipper eleverne forskellige figurer ud og med dem kan de lege to og to.

Tirsdag d. 8.3. 2022.



9,00: Matematik i 6. klasse.

 Der er kun en halv klasse i denne time. Den anden halvdel  har musik. Det giver læreren mulighed for at komme 
hele vejen rundt og støtte den enkelte elev bedre. Vi begynder med at se en lille film om ligevægtsprincippet. Det 
handler om, at der skal være ligevægt i en ligning på hver side af lighedstegnet. 

Hvordan stiller vi en ligning op – ud fra et ligevægtprincip. Eleverne skal nu lave en ligning med en ubekendt til sin 
sidemakker, som så skal prøve at løse opgaven. Derefter er det den andens tur til at gøre det samme. 

Herefter kan eleverne vælge at arbejde på deres månedsopgave, som skal være noget med statistik – eller de kan 
vælge at en af 6 opgaver, som de alle skal igennem i løbet af den næste stykke tid.

10,15: Teater med børnehaveklassen. 

Den ene del af klassen laver masker, som skal bruges til den fælles teaterforestilling for hele yngstegruppen. Der 
skal klippes øjne og næse ud – og det er ikke helt nemt, men alle børn går op i opgaven med liv og sjæl. Den anden 
halvdel af børnehaveklassen laver forskellige danskopgaver imens. 

13,00:  Dansk i 7. klasse

Klassen er i gang med at arbejde med Jesper Wung Sungs bog: Zam, som handler om normalitet og fællesskab. En 
elev fortæller, hvad der er sket i sidste kapitel. Hvad skal vi kalde kapitlet? Hvilken overskrift skal det have? Der er 
forskellige bud fra klassen og derefter skal eleverne i små grupper læse en lille del af teksten i bogen og diskutere 
om det minder om noget, vi har hørt om før. 

Vi slutter timen af med,  at eleverne i små grupper læser op for hinanden. 

Torsdag d. 31.3. 2022.

9,00: Morgenmøde i 4. klasse.

Her fortæller læreren om det fælles teaterprojekt for mellemtrinnet, som skal begynde i dag.  Alle elever har læst 
en lille historie, som hedder ” De sammenhængende byer”, som handler om menneskets forhold til affald. Denne 
historie skal danne grundlag for de forskellige workshops, som eleverne skal igennem de næste to uger. Det er 
workshops som: dans, drama og stopmotion film. 

I går, onsdag ,var hele mellemtrinnet på besøg på Kontiki Skolen i Hillerød. Her så de, til inspiration, en flot 
teaterforestilling.   

9,15: Dramaholdet – et sammensat hold fra 4.,5. og 6. klasse.



Først fortæller nogle børn fra de forskellige klasser, hvordan de har arbejdet med teksten. Herefter går vi i gang 
med en opvarmningsøvelse. Der bliver sat en skraldespand midt på gulvet. En elev får et stykke papir, hvorpå der 
er beskrevet en gave, som vedkommende skal give til en anden elev. Den anden elev, skal nægte at tage imod 
gaven og smide den i skraldespanden. I begyndelsen er der ikke så mange, som tør melde sig til opgaven – man er 
måske lidt genert. Men efter kort tid vil alle gerne være med  og alle har glemt at være generte.

10,00: Danseholdet.

 Efter en kort introduktion, bliver eleverne delt to og to. De trækker nu en lille ting fra historien, som de skal prøve 
at lave en bevægelse til. Ude på det store gulv skal de nu blande sig  - og i mellemtiden er to elever sat uden for 
døren. Når de kommer ind, skal de prøve at finde de rigtige par – ligesom legen memory. Efter et par omgange 
med nye par og nye elever, som skal finde ud af det, bliver legen lidt sværere. Parrene skal nu lave to bevægelser 
og ikke nødvendigvis samtidig. Til sidst skal de prøve at sætte tre forskellige bevægelser sammen. Det er en sjov 
leg og alle går meget op i den.

12,00: Stopmotionholdet.

Her på holdet er eleverne to og to i gang med at lave forskellige figurer, som skal indgå i en 2 minutters 
stopmotionfilm. Derefter skal de lave en papkasse med en fin baggrund, som skal danne rammen om den lille 
historie. Der er en fin stemning over det hele og alle  arbejder flittigt med at få gjort figurer og scene færdigt, så 
man kan komme i gang med at filme næste dag.

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?

Nej

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?

Nej



22. Tilsynets sammenfatning 

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. 27.4. 2022.


