
Ti lsynserklæri ng fo r sko leå ret 2OL8 | 20tg for Tybjerg Privatskole :

1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280r40

Skolens navn:
Tybjerg Privatskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Frank E. Christensen

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 privote grundskoler 6 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfong
ofstemt efter skolens stØrrelse, svarende til mindst ån hel skoledø1, overvære undervisningen inden for hvert øf de

fagområder, som folkeskolens fogkreds naturligt kon opdeles i, drqfte indholdet af skolens undervisningsplaner
med skolens leder og lærere og vurdere det ønvendte undervisningsmoteriales faglige og pædagogiske kvolitet.

2.1 Beskrivelse af tilsynsbes0g

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

13-03-2019 Børnehave
Klasse

Øvelse i

mundtlig
fremlæggelse

Humanistiske fag Frank E. Christensen

13-03-2019 1. klasse Engelsk Humanistiske fag Frank E. Christensen

13-03-2019 2. klasse Billedkunst og
tolkning af Kim

Larsen sange

Humanistiske fag Frank E. Christensen

13-03-2019 3. klasse Førstehjælp Naturfag Frank E. Christensen

13-03-2019 4. klasse Matematik Naturfag Frank E. Christensen

13-03-2019 5. klasse Teater Humanistiske fag Frank E. Christensen

13-03-2019 6. klasse Teater Humanistiske fag Frank E. Christensen

13-03-2019 7. klasse Musik Praktiske/musiske
fag

Frank E. Christensen

13-03-2019 9. klasse Historie Humanistiske fag Frank E. Christensen

TilsynsbesØg på Tybjers Privatskole den 13.3.19



Engageret skoleleder, dygtige lærere, motiverede, nysgerrige og indlæringsparate elever

Herudover en usædvanlig behagelig omgangstone, imellem såvel eleverne indbyrdes, som mellem lærerne og

eleverne.

Det er med få ord mit samlede indtryk, efter at have været en dag på Tybjerg Privatskole.

Jeg kan samtidig med selvfplgelighed skrive under på det som er tilsynets hovedformål

At konstatere, at undervisningen på alle områder står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (og lidt

til ), samt at skolen forbereder eleverne til, at virke i et samfund som det danske, med frihed og folkestyre.

Samlet set forklarer det jo ganske godt hvorfor Tybjerg Privat præsterer så flot.

Mit besøg bestod af en indledende samtale med skolelederen hvor jeg hørte om de mange spændende initiativer
der er på skolen.

Jeg blev orienteret om tankerne vedrørende udeskole, som er en vigtig prioritet på skolen

Desuden er vigtige fokusområder for skolen trivsel, høj faglighed og fællesskab. Ved mit tilsynsbesØg kunne jeg

konstatere at visionerne i høj grad blev gennemført i den daglige skoledag.

Skolen har desuden sat ekstra ressourcer af til niveaubaseret undervisning.

Jeg overværede undervisning i samtlige klasser undtagen 8. klasse som var i praktik.

I alle klasser blev der præsteret god solid og faglig undervisning med dygtige lærere og motiverede elever.

I 0. klasse fik de enkelte elever ved hjælp af en medbragt genstand fx et stykke legetØj, mulighed for at fortælle en

personlig historie. Alle elever får på den måde mulighed for at Øve sig.

1. klasse havde engelsk og eleverne sang engelske sange.

I 2. klasse skulle eleverne tegne illustrationer der visualiserede forskellige Kim Larsen sange.

ll lustrationerne sku I le benyttes ti I teaterprojektet.



3. klasse havde førstehjælp som eleverne var meget engageret i.

4. klasse havde matematik hvor der blev arbejdet med tabeller og diagrammer.

Desuden iagttog jeg 5. - og 5. klasses arbejde med skolens teaterforestilling. Dels var der elever der under

instruktion af lærere øvede på scenen og dels var der elever der øvede musik til teaterstykket.

Skolens teaterforestilling er en del af skolens praktiske arbejde med fællesskab.

Jeg var imponeret over det engagement som såvel elever som lærere udviste i arbejdet med at skabe en

teaterforestilling for hele skolen.

7. klasse havde dansk hvor der blev arbejdet med ordsprog. En række ordsprog blev gennemgået og eleverne

drøftede meningen med ordsprogene.

9. klasse havde historie og havde gruppe arbejde om Cuba- krisen.

Somnogetheltekstraordinærtoplevedejegogsåpludseligenbrandøvelseog iløbetaffåminuttervaralleelever
samlet klassevis udenfor og der var fuldstændig styr på organisationen. Alle elever var talt op og der var en tydelig

ansvarsfordeling

3 Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. 5 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog

er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. 5 6 a Skolens lærere skol beherske dansk i skrifi og tole,

dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der hør fået godkendt et ondet

u nde rvisni ng ssprog e n d da nsk.

Uddybning

4 Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis

kræves ifolkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler 5 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omføng

dfstemt efter skolens størrelse, svorende til mindst ån hel skoledog, overvære undervisningen inden for hvert af de



fagområder, som folkeskolens fogkreds naturligt kon opdeles i, dr6fte indholdet af skolens undervisningsplaner

med skolens leder og lærere og vurdere det onvendte undervisningsmøterioles foglige og pædogogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

5 Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis

kræves ifolkeskolen?

la

Efter lov om friskoler og privote grundskoler 5 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfong

ofstemt efter skolens størrelse, svorende til mindst ån hel skoledog/ overvære undervisningen inden for hvert af de

føgområder, som folkeskolens fogkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner

med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmøteriales faglige og pædogogiske kvalitet.

Uddybning

6 Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der

almindeligvis kræves i folkeskolen?

la

Efter lov om friskoler og privote grundskoler I9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang

ofstemt efter skolens størrelse, svorende til mindst ån hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de

fagområder, som folkeskolens fogkreds noturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner

med skolens leder og lærere og vurdere det qnvendte undervisningsmoteriales foglige og pædogogiske kvalitet.

5.2 Uddybning

7.1Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves ifolkeskolen?

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk



7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i

folkeskolen?

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i

folkeskolen?

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

7.7 F0rer skolen til prpve i historie?

la

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

I Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

8.l Uddybning



9 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

Uddybning

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

Uddybning

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-
og menneskerettigheder?

Ja

Uddybning

9.3 Er der kpnsligestilling på skolen?

Ja

Uddybning

10 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja



10.1 Uddybning

12. Donationer

Har skolen idet foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen

overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?

Nej

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms iforbindelse med donatorer, der
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms.
Donationerne kan være givet som kontantbel6b, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner

L2.2 Angiv den samlede stØrrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

0,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning

I det jeg henviser til min beskrivelse af tilsynet kan jeg konkludere at Tybjerg Privatskole på alle måder lever op til
lovens krav.


