
 
 

 
 
Tilsynserklæring for Roskilde Lilleskole, skoleåret 2017-2018. 

 
 

Den tilsynsførende skal ifølge Ministeriet for børn og undervisning varetage 
følgende: 
 

Forældrene på en fri grundskole vælger en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn 
med skolen. 

Den/de tilsynsførende skal føre tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at 
leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker 

elevernes demokratiske dannelse og deres  
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds – og menneskerettigheder, 

herunder ligestilling mellem kønnene. 
Hvert år skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning. 
Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til 

forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Tilsynserklæringen skal 
offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Denne skal også indeholde oplysninger om donationer over 20.000, 00kr, anonyme 
donatorer såvel som kendte. 
 
Skolens navn og skolekode: 
 
Roskilde Lilleskole 
Skolekode: 255055 

 
Navn på tilsynsførende: 
Bente Haugaard 

 
Dato for tilsynsbesøg : 
 
30-03-2017: deltagelse i skolens generalforsamling med gennemgang af årets tilsynserklæring og 
forklaring af nye regler for tilsynet. 
24-08-2017: møde ledelse om tilsyn, kommende planer for undervisning, støtte, lejrskoler mm. 
03-10-2017: 8.klasse engelsk,7 klasse dansk, 8 klasse matematik 
09-11-2017: 3.klasse matematik, bh.klasse, møde ledelse om kommende udviklingsarbejde mm. 
14-12-2017:  4-6 klasse: kreative værksteder, læsebånd, teater overbygning 
 
I forbindelse med tilsynsbesøg er der samtaler med elever og lærere om undervisningen, 
demokrati på skolen, særlige støtteforanstaltninger, lejrskoler, projektundervisning, det praktisk 
musiske mm. 
I forbindelse med tilsynsbesøgene ser jeg lærebogssystemer, selvfremstillet materiale, 
undervisningsplaner, karakterlister mm. 
Jeg holder mig ajour om skolens liv, lejrskoler, arrangementer mm, via skolens meget informative 
hjemmeside. 
 
 



 
Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik. 
 
Veluddannede lærere leverer en alsidig undervisning med stor faglighed og høj kvalitet. Der 
arbejdes hele tiden med såvel den enkeltes som gruppens udvikling. Eleverne mødes af lærere, 
der er tydelige i deres forventninger, og som til stadighed er i gang med at udvikle kvaliteten af 
undervisningen til gavn for eleverne. 
Ved afgangsprøven i 2017 ligger niveauet over både lands- og kommunegennemsnittet. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen.  
 
Skolen følger folkeskolens del og slutmål, som det er beskrevet på undervisningsministeriets hjemmeside. 
På skolens egne hjemmeside er udførligt beskrevet, hvilke intentioner, der er med undervisningen i de 
forskellige afdelinger, yngste, mellem og overbygning, hvilket indhold og hvilke metoder, der anvendes. 
Overalt ses anvendt materiale, forlags- som selvfremstillet, alt efter, hvilket niveau hos den enkelte elev, 
der skal udfordres. 
Elever ”forstyrres” hele tiden. Man bliver udfordret, lærer at tænke og reflektere, man får ikke bare svar 
leveret, det kræver af den enkelte og af gruppen, at man lærer at tænke nyt, omstille sig, være klar til de 
nye udfordringer. 
Lærere, der hele tiden har den enkelte elevs udvikling for øje, der kan strukturere en dagligdag og et 
læringsmiljø, så alle får tid til læring, til fordybelse, til dannelse og uddannelse, det er kendetegnende for 
skolen. 
Undervisningen står, i tilsynets opfattelse, til fulde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilsynets vurdering af, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og 
folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse. 
 
 Elever, der i hele deres skolegang er omgivet af voksne, der tænker og handler demokratisk, 
bliver i høj grad demokratisk dannet. De demokratiske spilleregler læres fra yngstegruppen og 
gennem hele skolegangen. Der er fællesmøder for de forskellige afdelinger, med ordstyrerroller 
mm. 
At respektere andre, kunne lytte og forholde sig til andre, kunne være en del af et forpligtende 
fællesskab, kunne stå ved egne holdninger, kunne fremlægge for andre osv. Det er det, man lærer. 
Og det liv, man lever på skolen. Man får muligheden for at lære at finde sin egen plads, med 
respekt for og hensyntagen til fællesskabet. Man ses og høres, og der stille til stadighed krav og 
forventninger til en, som betyder, at man er en vigtig del af et større hele. 



 
Undervisningssproget 
Undervisningssproget er dansk. 
 
 
Specialundervisning. 
Ekstra støtte til elever, der måtte have behov, prioriteres højt, f.eks. enten som to lærerordninger 
eller enkeltundervisning. Derudover tænkes der hele tiden i optimale løsninger, samtidig med, at 
den enkeltes og klassens trivsel er for øje. Der er uddannet lærer til at varetaget området. 
 
 
Donationer. 
Det er oplyst, at der ikke er donationer, der skal indberettes. 
 
 
Iagttagelser i forbindelse med tilsynet. 
 
 
 
Man mødes på skolen af imødekommende elever og lærere, der er interesseret i at diskutere 
skole, fortælle om nye lejrskolemål, om projektopgaver, udsmykning mm. 
At en del af skolens undervisning foregår uden for skolen, bl.a. på lejrskoler, mærker man tydeligt. 
Den indsigt, som såvel små som store elever får, ved at være et andet sted, et andet land, at få 
nye indtryk, at skulle klare sig selv, blive udsat for nye udfordringers sammen med elever fra andre 
lande, er uvurderlig for elevers udvikling.  
Om man kommer hos yngste, hos mellem eller i overbygningen er der overalt udtryk for noget af 
den undervisning, man har gennemført. Kreativiteten er høj, udtrykkene er mangeartede. 
Som tilsynsførende har jeg i godt 6 år fulgt elever og lærere på skolen. Det har været meget 
berigende at følge elevers udvikling, se hvor meget forskelligt, de er i stand til at magte, se skolens 
personale have fokus på at udvikle sig og skolen til stadighed, se hvordan det meningsfulde 
(arbejds) -fællesskab har så fine betingelser her. 
En tredelt skole kræver fokus på faglighed, overgange og sammenhæng. Et tæt samarbejde og 
bevidsthed om, at det vi gør i fællesskab, er det, der flytter og løfter. Hele tiden at have 
undervisningens kvalitet for øje, hele tiden at sætte barren højt. At ville det bedste for skolen og 
eleverne. Det mærkes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bente Haugaard 
02-3-2018 
 


