
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Forberedelsesskolen:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
731016

Skolens navn:
Forberedelsesskolen

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Bent Gangelhof

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

07-04-2021 2a Mat Naturfag Bent Gangelhof

07-04-2021 5a Musik Praktiske/musiske 
fag

Bent Gangelhof

07-04-2021 9a Matematik Naturfag Bent Gangelhof

07-04-2021 8a Dansk Humanistiske fag Bent Gangelhof

07-04-2021 1a Dansk Humanistiske fag Bent Gangelhof

07-04-2021 5a Mat Naturfag Bent Gangelhof

07-04-2021 9a Dansk Humanistiske fag Bent Gangelhof

08-04-2021 3a Musik Praktiske/musiske 
fag

Bent Gangelhof

08-04-2021 0a Dansk Humanistiske fag Bent Gangelhof

08-04-2021 8b Matematik Naturfag Bent Gangelhof

08-04-2021 9a Tysk Humanistiske fag Bent Gangelhof

08-04-2021 3a Dansk Humanistiske fag Bent Gangelhof

08-04-2021 9a Engelsk Humanistiske fag Bent Gangelhof



08-04-2021 8a Dansk Humanistiske fag Bent Gangelhof

08-04-2021 8a Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Bent Gangelhof

08-04-2021 8a Musik Praktiske/musiske 
fag

Bent Gangelhof

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Dette års tilsyn er desværre påvirket af de generelle restriktioner i forhold til coronavirus/smitterisiko. Jeg har 
tilset undervisning på god afstand i de besøgte klasser og fulgt flere eksempler på online undervisning. 
Hjemmeside og personaleintra er tilset, især i forhold til årsplaner/undervisningsplaner. Tilfældigt udvalg af 
skolens undervisningsmaterialer er tilset med tilfredstillende resultat. Derudover har jeg afholdt møder med 
ledelsen, udvalgte lærere samt repræsentanter for elevrådet.

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

Gennemsnitlig pænt over det niveau, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Konklusionen er baseret på 
overværelse af undervisning, samtaler med lærere om tests samt gennemgang af karakterer.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja



8.1 Uddybning

Over forventet niveau

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Over forventet niveau

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

Generelt er niveauet højere end det forventelige i folkeskolen. Dygtige, engagerede lærere, lav klassekvotient, 
godt og dynamisk læringsmiljø samt kompetent ledelse.

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

Der er ikke nedskrevne procedurer, men generelt er der stor fokus på elevers opvækstvilkår og generelle trivsel. 
Underretninger sker altid i samarbejde med skolens ledelse. 

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?

22. Tilsynets sammenfatning 

Skoleåret 2020/21 har selvfølgelig været præget af nedlukning, restriktioner og onlineundervisning. Mit fysiske 
tilsyn på skolen var ligeledes under indflydelse af dette, hvilket betød relativt korte klassebesøg på god afstand af 
elever og personale. Jeg har besøgt stort set alle klasser, der var fysisk til stede, haft samtaler med enkeltelever, 
elevrødder, lærere samt ledelsen. Hjemmesiden og personaleintra har været besøgt ved flere lejligheder, ikke 
mindst for at tilse undervisningsplaner/årsplaner, trivselsundersøgelse, karakterer etc.

Nej



Det er altid en fornøjelse af besøge skolen. Der herskede, på trods af epidemien/restriktioner, den vanlige 
afslappede og rare stemning på skolen. Både ved selvsyn og ved samtaler kan jeg konstatere, at såvel elever som 
personale stortrives. Eleverne er generelt meget glade og nysgerrige, og ved spørgsmålet: "er I glade for jeres 
skole" - kommer svaret prompte: JA! Personalet møder mig med åbent sind, stor gæstfrihed og med lyst til at 
fortælle om skolen og deres pædagogiske virke. Lærerne er grundigt forberedte og har klare mål for elevernes 
aktiviteter og udbytte. 

Ved mit tilsyn var 5.-10. klassetrin netop vendt tilbage efter en lang periode med hjemmeundervisning, og det var 
en fornøjelse at se, hvor glade de var for at gense hinanden og atter at modtage den fysiske undervisning. 

Jeg havde mange samtaler med især elever på 8. og 9. årgang om deres syn på den lange periode med 
hjemmeundervisning. Alle adspurgte elever roste lærerne for deres indsats, og de følte på ingen måde, at de led et 
læringstab bortset fra fag, der ikke umiddelbart egner sig til online undervisning. Afsavnet af social kontakt var 
entydigt og desværre noget traumatisk for nogle. Under et møde, jeg havde med to elever fra elevrådet, kom 
dette tydeligt frem. Eleverne fortalte i den sammenhæng, at lærerne har stor fokus på den enkelte elevs trivsel, så 
fjernundervisningen ikke alene handler om faglighed, men i høj grad også om fravær af social kontakt og trivsel 
generelt. Elevrådsformanden udtrykte nærmest taknemmelighed, da hun formulerede, at hendes klasselærer var 
opmærksom på elevernes mentale helbred.  

Skolen har brugt programmet Teams til fjernundervisning under nedlukningen. Alle lærere oprettede Teams for 
deres fag, hvilket gav mulighed for planlægning af videolektioner, afleveringer, gruppearbejde med mere. Teams 
har fungeret som videoplatform og som virtuelt klasseværelse. Det er mit indtryk, at jo ældre eleverne er, jo 
nemmere er det for lærerne at gennemføre denne undervisningsform. 

Under mit tilsynsbesøg fik jeg et fint indblik i fjernundervisning, da jeg blev koblet op på Teams med 8b i 
matematik. Interessant at se, hvor effektiv denne undervisningsform er. Eleven kan koncentrere sig fuldt ud med 
"tavlen" tæt på og ingen forstyrrelser omkring sig til afledning. Jeg havde en samtale med en gruppe drenge, som 
gav udtryk for, at de profiterer af fjernundervisning, da de bedre kan koncentrere sig. Det bliver interessant at se, 
om metoder afledt af nedlukning, vil blive anvendt i fremtiden under helt normale forhold? 

Skolen har efter flere års forberedelse og udfordringer hermed, indviet en helt nyopført skolebygning, der rummer 
8.-10. årgang. Der er tale om et velgennemtænkt skolebyggeri, der har givet skolen et gevaldigt løft i forhold til 
plads både til de fem klasser i bygningen, men også til alle andre klassetrin, der har fået større albuerum i den 
gamle bygning. Det sparsomme udeområde/skolegård er ligeledes vokset, da tagetagen på den nye bygning er 
udformet som et delvist åbent område med boldaktivitet og plads til at hænge ud i pauserne. En klar forbedring af 
skolens udeområder, der er meget begrænset og typisk for en byskole. Skolen vil de kommende år lave en 
ombygningsplan for "den gamle bygning", så især faglokaler og kreative undervisningsrum får et løft.

Traditioner, fællesskab, musik er en meget stor del af skolens dna. Et skoleår med nedlukning og diverse 
restriktioner sætter desværre disse aktiviteter ud af spil. Forhåbentlig kan skolen se frem til et normalt skoleår fra 
august.

Afslutningsvis kan jeg atter konkludere, at skolens samlede virke står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen - godt og vel.


