
Tilsynserklæring for Roskilde Lilleskole, skoleåret 2015-2016. 
 
 
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 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. 
 
Skolens navn og skolekode: 
 
Roskilde Lilleskole 
Skolekode: 255055 
 
Navn på tilsynsførende: 
Bente Haugaard 
 
Dato for tilsynsbesøg: 
16-3-2015: deltagelse i skolen generalforsamling med forklaring af tilsynet og gennemgang af 
tilsynserklæring. 
20-10-2015:  
Indskolingen, tema om Christian d. 4., 0+1 kl. til Rosenborg og Rundetårn 
Trivselssamtale i 2 klasse i forbindelse med socialt og fagligt forældremøde 
Møde ledelse om indsatsområder på skolen 
Fællesmøde i 2+3 klasse 
26-11-2015: 
5 kl dansk, 4 kl dansk, 5 kl engelsk, 
24-1-2016: 
8 + 9 kl arbejde med projektopgaver 
9-3-2016: 
Møde ledelse om bl.a. deltagelse i lærermøde om nye faglige krav mm. 
7 kl. matematik 
 
 
I forbindelse med tilsynsbesøgene er der samtaler med skolens lærere om undervisningen, 
fagplaner mm. Ligeledes er der samtaler med elever om undervisning, demokrati, det praktisk 
musiske. 
Jeg ser planer for undervisningen, undervisningsmateriale, såvel forlagsproduceret som 
selvfremstillet, karakterlister mm, og holder mig a jour med skolens meget informative hjemmeside. 
 
Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematik. 
Dygtige lærere, der hele tiden er i gang med at videreudvikle undervisningen, sørger for en 
undervisning af høj faglig kvalitet. 
Arbejdet med at sikre fagligheden sammen med det kreative udtryk, er hele tiden med til at give 
muligheder for en styrkelse af elevernes faglige niveau. 
Ved 9 klasse prøven, der aflagdes for første gang, fordi skolen tidligere kun har haft prøve efter 10 
klasse, var gennemsnittet over landsgennemsnittet. 
 
 
Tilsynets vurdering af, om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen.	  	  
	  
Skolen følger folkeskolens fagmåls del- og slutmål, der er beskrevet på undervisningsministeriets 
hjemmeside. Derudover har skolens selv beskrevet metoder mm. for hvert trin. Eget fremstillet 
materiale og forlagsproduceret materiale danner grudlaget for undervisningen. 
 



” Vi udvikler det enkelte barns talenter og anvender læringsformer, der træner evnen til 
nytænkning, kreativitet, omstillingsparathed og innovation. Vi lærer børnene at tænke og handle på 
nye måder, der skaber nye indsigter”. 
 
Skolens værdigrundlag afspejles hele tiden i lærernes undervisning. Alsidighed, tydelighed struktur 
og mangfoldighed gennemsyrer den daglige undervisning. Såvel den enkeltes som hele gruppens 
uddannelse og dannelse er hele tiden for øje.  
For til stadighed at højne kvaliteten af undervisningen, er den hele tiden til debat. 
Det er tilsynets opfattelse, at skolens samlede undervisningstilbud til fulde står 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.  
 
”Vi har et stort fokus på, at børnene kan og tør bruge det, de lærer. Derfor lærer de på hvert 
klassetrin at stå foran en forsamling, og at formidle sit budskab gennem teater” 
 
På skolen ses og høres man 
At være en del af en demokratisk proces lærers fra børnehaveklasse. Fra fællesmøder med 
ordstyrerfunktioner, til fremlægges af projekter, teater mm. hele tiden er man som et ansvarligt led 
af den store kæde. 
Overalt i den daglige undervisning er man aktivt deltagende i emnevalg, arbejdsformer, 
udtryksmidler mm. Man lærer at tage ansvar, at stå frem med sin mening, og at ansvar forpligter. 
Man lærer dels gennem teoretisk læring, ikke mindst gennem det daglige eksempel fra skolens 
ansatte. 
 
Undervisningssproget 
Undervisningssproget er dansk. 
 
Specialundervisning. 
 
Der er mange forskellige tilgange til at hjælpe elever med særlige behov. Der sættes massivt ind i 
yngstegruppen. En læsevejleder tester eleverne og sørger også for at give læseløftsredskaber til 
involverede forældre. Der er ekstra lærerkræfter i timerne. Ligeledes støttes eleverne med særlige 
behov i mellem – og ældstegruppen. 
På skolens generalforsamling sidste år gennemgik lærere for forældrene, på hvilken måde der 
arbejdes med inklusion. 
 
 
Iagttagelser i forbindelse med tilsynet. 
 
Hvis man vil vide noget om skolens tanker om det at lave skole, er hjemmesiden særdeles 
informativ.  
Skolens værdigrundlag spiller fint sammen med skolens dagligdag. 
Det kreative vægtes højt, og overalt ses billedlige udtryk for projektarbejder, teater mm.,  
 
Evalueringer er en vigtig del af undervisningen. Her indgår både den faglige, sociale og personlige 
udvikling. På forskellig vis inddrages elever og forældre. 
Selve skolens indhold evalueres løbende, og på den årlige 3 dages planlægnings tur, evalueres 
året, og mål for kommende år fastsættes. 
En skolekultur, hvor det hele tiden af sætte sig mål og evaluere, er en kultur, der er med til at sikre 
kvaliteten. Samtidig bevidstgør den eleverne om det vigtige i at turde give sin mening til kende, 
være aktivt deltagende, og opleve, at medansvar giver indsigt.  
Relationer er alfa og omega i at lave skole, her mærker man en stor respekt mellem elever og 
lærere, og elever imellem. 
Elevengagement er til stede overalt; i trivselsdiskussioner i yngstegruppen, i læsning af Harry 
Potter i mellemgruppen, i projektarbejde om Island i overbygningningen. Bare for at nævne noget 
af den undervisning, jeg overværede. 



 
 
Yderligere kommentarer til tilsynet. 
 
I år har skolen mest af alt lignet en byggeplads. Børnehave er der kommet til på skolens matrikel. 
Samtidig er nye pavilioner blevet opstillet, så de kreative fag får nye rammer. 
Skolen er stadig opdelt i 3 afdelinger, der hver for sig er meget selvstyrende, men lærere kan 
udlånes til forskellige fag. 
For at skolens kan fremstå som et samlet hele, og for at progressionen i undervisningen er på 
plads, kræves et udstrakt og meget struktureret samarbejde. Ikke blot overleveringen af elever fra 
den ene afdeling til den anden, men også kontinuiteten i undervisningen kræver styring. 
Alt sammen afhængig af en meget stor grad af kommunikation. 
Fremlæggelser, teaterstykker, temauger på tværs, lejrskoler mm binder skolen sammen. 
Som udefrakommende begejstres man af åbenheden, nysgerrigheden og imødekommetheden i 
forhold til at gå i dialog om uddannelse og dannelse. 

Målet for eleverne er, at de forlader skolen som livsduelige og velforberedte mennesker, der ved, 
hvem de selv er, og som har en mangfoldig viden om og holdning til den verden, de er en del af og 
skal ud i. 
Hvis det skal lykkes, skal dagligdagen på skolen være autentisk. Og sådan opleves den af den 
tilsynsførende. 

	  

	  

 
 
. 
Bente Haugaard 
15-3-2016 
 


