
Rapport fra tilsynsførende for Tybjerg Privatskole. 

 

Jeg har aflagt Tybjerg Privatskole et tilsynsbesøg den 5.marts 2013. 

 

Her blev jeg indledningsvis modtaget af skoleleder Kenneth Oksborg, som var tiltrådt som ny leder den 

1.marts og souschef Jens Søndergaard, der begge kort orienterede mig om elevtal, lærerstab, m.m. 

 

Skolen har siden mit sidste besøg skiftet leder to gange. Det er bemærkelsesværdigt, at skolens lærerstab 

(nu 7- den er vokset med en siden sidste år) er den samme persongruppe, som startede skolen op for et par 

år siden. Det vidner om en meget loyal og dygtig, selvkørende lærergruppe, der har haft blikket fast rettet 

mod – trods vanskelige odds – at fastholde den kurs, som er blevet udstukket af skolens bestyrelse. 

 

Jeg havde samtale med stort set alle lærere under mit besøg, og det var indtryk, at det stadig kunne siges, 

at være en udfordring at stå med en skole, der skulle bygges op i hverdagen. Dialogen som jeg havde med 

lærergruppen afspejlede, at der var tale om, at der efterhånden var etableret en ganske klar værdidannelse 

ved, at gruppen af sig selv skulle løse både daglige opgaver, skabe traditioner og vaner. Jeg har givet det 

råd, at man burde tage det næste skridt i staben; at få disse normer og værdier koncentreret og nedskrevet 

– en skole med klarhed ikke blot på det pædagogiske, men også på det sociale område står stærkt i 

omgivelsernes bevidsthed. Ifølge min opfattelse vil der ikke blive tale om, at disse værdier vil stride mod 

skolens principper og mål, men tværtimod styrke dem. 

 

Jeg bemærkede også den entusiasme, som gruppen af pædagoger viste – en vigtig del af skolen, som syntes 

godt integreret. 

 

Jeg vil også notere den store forældreopbakning i disse (vanskelige) første år. Det er virkelig imponerende 

og det skal forældregruppen have megen tak for. 

Jeg overværede undervisning i 1.klasse dansk, 2.klasse niveaudelt dansk, 4.-5.klasse matematik samt deltog 

i fællessamling for hele skolen i musiklokalet. 

I en af klasserne var der vikar; det er meget tilfredsstillende, at denne vikar var en (pensioneret) 

læreruddannet person. 

Jeg bemærkede i såvel dansk som matematik, at eleverne var meget langt fremme fagligt, 1. klasse læste 

meget fint op af vanskelige tekster, og i matematik var der en klar fokus på opgaveregning, godt fordelt på 



to undervisningslokaler og myndigt styret af to lærere (den ene var fra SFO - godt samarbejde noterede 

jeg!) 

Jeg havde især set frem til at overvære niveaudelt undervisning i dansk, hvilket blev en berigende 

oplevelse. Engagerede og fokuserede lærere havde planlagt spændende forløb for de opdelte klasser ud fra 

temaet ”Historiefortælling og -skrivning”. To af holdene kombinerede denne del med udeundervisning. 

Det var opløftende at se, at det faglige sigte ikke på noget tidspunkt blev svigtet i disse nye hold, som 

niveaudelingen skaber. Det er således godt at kunne konstatere, at fokus på disse centrale værdier er 

fastholdt trods lederkrise. 

Min afsluttende samtale med skolelederen og souschefen gav mig fuld fortrøstning om, at skolen nu også 

kan siges at have en ledelse. Det er en vigtig ting at have ikke blot nu, men også på sigt, således at 

lærergruppen kan få mere tid til det primære, og også få tillid til og tro på at de mange gode intentioner – 

via samarbejde mellem ledelse og lærergruppen kan indfries. 

Jeg havde flere samtaler på gangene med eleverne, der fortsat er meget åbne, venlige og 

imødekommende. En rigtig god oplevelse som både skole og forældre kan være stolte og glade over. 

Jeg bemærkede, at der var en klar bedre orden og oprydning på det meste af skolen, og at der i 

udsmykningen bl.a. også var opfordringer på små skilte til ro, og også at rydde op. Det er en svær en, men 

det var helt klart meget bedre end da jeg sidst besøgte skolen. Disse opfordringer hang side om side med 

eksempler på resultater i undervisningen, på ”bon mot’er” til dansk og matematik - rigtig godt. 

Det var en god oplevelse at være på inspektionsbesøg, og jeg finder og konstaterer, at skolen til fulde står 

mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt at skolen lever op til kravene i 

tilsynsbekendtgørelsen. 
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