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Tilsynet er udført i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler (bekendtgørelse nr. 166 af 
25. februar 2013) 
 
Der har i skoleåret inden generalforsamlingen været gennemført 3 tilsynsbesøg og jeg har 
orienteret om tilsynsfunktionen på et møde i Pædagogisk Råd. Desuden har jeg i årets løb fulgt 
med på skolens hjemmeside. 

 
Ved det første tilsynsbesøg havde jeg valgt at fokusere på indskolingen. Besøget blev gennemført 
d. 3. oktober, hvor jeg var med i børnehaveklassen og i 1. klasse.   
 
For begge klasser ligger der på skolens hjemmeside nogle fine årsplaner, der beskriver årets 
emner, de faglige mål som ønskes opnået ved hvert emne samt den evalueringsform det er 
planlagt at anvende. 
 
Børnehaveklassen startede med en morgensamling, hvor børnene og de voksne var sammen om 
små emner, hvor formålet var at skærpe børnenes generelle bevidsthedsniveau, og derefter 
drejede det sig om den bibelske skabelsesberetning som blev fortalt på en levende måde med 
aktiv deltagelse fra elevernes side. 
I årsplanen er der i denne periode fokus på det danske sprog, og der blev arbejdet med forskellige 
sproglege og rim og remser. Eleverne var aktive i processen og var tydeligvis godt i gang med 
udviklingen af den sproglige opmærksomhed. 
Efter en lille pause på legepladsen blev der arbejdet med begyndermatematik. Eleverne arbejdede 
individuelt i deres bøger, og var på en meget positiv måde optaget af arbejdet. Det var mit indtryk, 
at alle eleverne var godt i gang med at udvikle kendskabet til de matematiske begreber. 
Klassen virkede som en typisk skole-begynder-klasse, hvor arbejdet med skole-socialiseringen ikke 
er uproblematisk, men rigtig godt i gang. 
Klassen har med to pæne sammenhængende rum gode fysiske vilkår. 
 



I første klasse var den første lektion en bibliotekstime som startede på skolens bibliotek og 
sluttede med frilæsning i klassen. Eleverne var meget engagerede, og brugte biblioteket 
konstruktivt. De kendte tydeligvis systemet på biblioteket og kunne i høj grad betjene sig selv. Det 
var tydeligt, at eleverne på denne måde støttes i at komme ind i ”bogens verden”, og på den måde 
bliver motiveret til arbejdet med både det læste og det skrevne sprog. 
I årsplanen for denne periode er det videre arbejde med sproglig opmærksomhed beskrevet, og 
klassen arbejdede denne dag med ordenes forskellige lyde. Eleverne sad i rundkreds på gulvet og 
skulle på skift redegøre for det antal lyde de kunne høre i forskellige ord. Øvelsen var samtidig en 
øvelse i at kunne veksle mellem at sige noget og kunne lytte. Til slut i timen blev en af elevernes 
fødselsdag fejret på behørig vis. 
Det generelle indtryk var en klasse, hvor eleverne er motiverede og en klasse der er kommet godt i 
gang med den første begynderundervisning. 
 
Ugen efter mit besøg på skolen er der planlagt en fælles emneuge, hvor emnet er ”Verden rundt 
på fire dage”. Det er en emneuge, hvor hele skolen deltager og der arbejdes i grupper på tværs af 
de forskellige klassetrin. 
 
Mit andet tilsynsbesøg blev gennemført d. 6. november, hvor jeg havde valgt at se på 
undervisningen på mellemtrinnet. 
 
Dagen startede med en morgensamling, hvor alle skolens elever var samlet i skolens lyse og 
venlige samlingssal. Forløbet var meget velstruktureret og det var tydeligt at eleverne er vant til at 
starte skoledagen på denne måde flere dage om ugen. Der blev sunget, skolelederen holdt et 
oplæg med et kristent indhold og der blev bedt. Eleverne var engagerede og der er ingen tvivl om 
at samlingerne skaber en fællesskabsfølelse på skolen og er en god start på dagen. 
 
I 3. klasse deltog jeg i en dansktime og en kristendomstime.  
I dansk foreligger en meget detaljeret årsplan med mål, beskrivelse af metoder/arbejdsformer og 
en plan for årets enkelte perioder. Klassen var i henhold til planen i gang med et læse- og 
stavekursus og jeg mødte nogle meget, meget engagerede elever. Alle elever læste hele timen, 
arbejdede med de tilhørende små kontrolspørgsmål og læste efter en fastlagt plan højt for 
klassens lærer. Bøgerne var ældre bøger som var opdelt i tre sværhedsgrader, så den enkelte elev 
kunne vælge bøger svarede til det aktuelle læseniveau. I lokalet, som er et pænt vinkellokale, stod 
bl.a. mapper med elevernes port folie. Hver elev havde en mappe med de væsentligste 
produktioner helt tilbage fra 1. klasse, og de illustrerede gode projekter og en god faglig udvikling 
hos de enkelte elever. 
Samtalen med klassen dansklærer illustrerede et fint samarbejde mellem klasselærer og skolens 
støttecenter. 
Kristendomstimen startede med, at eleverne kunne vælge sange med et kristent indhold. Børnene 
var meget engagerede i valget og viste et stort kendskab til sangbogens sange og nød virkelig at 
synge. Derefter blev der i henhold til årsplanen fortalt fra det gamle testamente, der var samtale 
om det fortalte og eleverne farvede i deres arbejdsmapper.  
Klassen har en elev, der er kørestolsbruger, som med den tildelte støtte virker godt inkluderet i 
klassen. 
 



Jeg overværede en matematiktime i 4. klasse.  
I timen blev der trænet tabeller og arbejdet med geometriske figurer. Figurerne blev præsenteret 
visuelt med elevernes aktive medvirken, og hver elev skulle derefter selv fremstille figurer, som 
senere hænges op i lokalet. Undervisningen var afvekslende, eleverne arbejde fint i timen, og det 
faglige niveau var fint. Der anvendes en tidssvarende grundbog, som læreren selv har været med 
til at vælge. 
 
I 5. klasse deltog jeg i en dansktime. Der var tale om en meget velplanlagt time, hvor der blev 
arbejdet med personbeskrivelser og opbygning af historier. Instruktionerne var tydelige, 
undervisningen afvekslende og hele atmosfæren præget af en konstruktiv ro og arbejdsomhed. I 
lokalet havde hver elev en mappe, hvor jeg læste nogle meget flotte eventyr, som børnene selv 
havde skrevet. Det faglige niveau virkede generelt højt, men naturligvis med den spredning som 
hører klassetrinnet til. Klassens lokale er et ældre lokale, som ikke fremtræder specielt 
inspirerende.  
 
For at se et kreativt fag deltog jeg i billedkunst for 4/5 klassetrin. I de to skoleår har eleverne et 
halvt år med hvert af de tilbudte kreative fag. Emnet var kristen kunst. Eleverne havde lavet skitser 
med selvvalgte temaer, og der var valgt meget varierende temaer, som illustrerer børnenes fine 
kendskab til bibelhistorien. Der blev givet en klar instruktion til det videre billedarbejde, hvor der 
skulle males på lærreder. Der blev præsenteret forskellige teknikker, og eleverne var meget 
lydhøre. Børnene arbejdede meget disciplineret, engageret og undervisningen er helt sikkert med 
til at udvikle elevernes kreative evner på en meget positiv måde. Undervisningen foregik i skolens 
billedkunstlokale, som umiddelbart fremtræder som et godt lokale. 
 
I løbet af dagen talte jeg med enkelte elever, som alle udtrykte glæde ved at være på Davidskolen, 
og det gjaldt både selve undervisningen og det sociale miljø. 
 
Samlet et mit indtryk, at der på skolens mellemtrin gives en fin undervisning og at trinnets elever 
trives godt på skolen. Skolen har løbende renoveret lokaler og foretaget nybygninger, og der bør 
nok ses på mellemtrinnets lokaler, når det bliver muligt. 
 
Det tredje tilsynsbesøg blev gennemført d. 31. januar og jeg deltog i overbygningens 
morgensamling samt i et danskmodul i 7. klasse og et danskmodul i 9. klasse. 
 
Morgensamlingen for overbygningen, som holdes på ugens første og sidste dag, er tydelig en 
integrereret del af skolens hverdag. Der blev sunget og bedt, og afviklingen foregik på en meget 
rolig og konstruktiv måde. 
 
I 7. klasse blev der arbejdet med eventyr. Timen startede med en tydelig præsentation af dagens 
program, som bestod af både lærerstyrede aktiviteter og aktiviteter hvor eleverne arbejdede 
selvstændigt. Der blev arbejdet med eventyr som genre og begrebet blev eksemplificeret ved brug 
af et konkret eventyr. Der var tale om meget afvekslende aktiviteter, og eleverne var engagerede 
og med et fint fagligt niveau.  
De elever jeg talte med udtrykte samstemmende, at de godt kunne lide at have dansk og at de i 
det hele taget var glade for hverdagen på Davidskolen. 



Klassen har sit lokale i pavillonen. Der er tale om et traditionelt lokale og der findes et lille 
grupperum til hvert at de to klasselokaler i pavillonen. 
Der foreligger en fin årsplan for dansk i 7. klasse, som opfylder Folkeskolens Fælles Mål, og den 
følges som en plan skal følges. 
 
For 9. klasse foreligger der også en meget fin årsplan, som tydeligt beskriver hvordan årets 
undervisning tænkes planlagt, så de forskellige discipliner og litterære perioder bliver behandlet. 
Som anført i årsplanen blev der på det tidspunkt, hvor jeg besøgte klassen, arbejdet med Tove 
Ditlevsens forfatterskab. Det var planlagt som et 14-dages forløb, hvor eleverne arbejdede meget 
selvstændigt i 2- mands-grupper og ved periodens afslutning skulle have produceret et skriftligt 
kompendium med forfatterportræt, samtidsbeskrivelse, analyse af tekster og egen vurdering af 
forfatterskabet. Forløbet virkede meget velplanlagt, og de fleste af grupperne valgte at arbejde i 
afdelingens veludstyrede EDB-lokale. Eleverne arbejdede fint, og var tydeligvis vant til at arbejde 
selvstændigt i perioder. Hovedparten af de elever jeg talte med var meget positive overfor denne 
arbejdsform, og alle var glade for at være på Davidskolen. 
 
Det er min klare vurdering, at der i skolens overbygning gennemføres en velplanlagt undervisning, 
som eleverne trives ved, og som fint forbereder dem på den kommende afgangsprøve. 
 
Det gode faglige niveau på skolen bekræftes også, når der foretages en sammenligning af 
karakterniveauet på landsplan og Davidskolens resultat ved Folkeskolens Afgangsprøve sidste år. I 
samtlige fag er Davidskolens niveau højere end landsgennemsnittet. 
 
Lov om friskoler og private grundskoler kræver (§ 1 b), at skolerne regelmæssigt evaluerer skolens 
samlede undervisning og udarbejder en plan for opfølgning på evalueringen. 
Davidskolen har arbejdet med sit evalueringskoncept, og der ligger en flot, gennemarbejdet 
evaluering på skolens hjemmeside. 
 
Det er på baggrund af mine tilsynsbesøg, mit klare indtryk, at skolens hverdag både lever op til 
lovgivningens krav og til skolens eget formål. Det gælder såvel det faglige niveau, elevernes 
personlige udvikling, miljøet på skolen og formidlingen af den kristne tro. 
 
 
 
Rud Sletterød 
Certificeret tilsynsførende 
 
 
Tilsynserklæringen er udarbejdet, så den kan præsenteres på skolens generalforsamling i marts 
måned. Evt. tilsynsbesøg senere i skoleåret vil blive beskrevet i næste års tilsynsrapport. 
 
 
 
 
 


