
 

 

  Årsberetning Nyborg Private Realskole april 2017. 

Skolenr. 449008 

Nyborg d. 19.april 2017. 

 

Skoleåret 2016 / 17 har for Nyborg private Realskole båret præg af ro og kontinuitet. 

Dette er kommet til udtryk ved mine tilsynsbesøg i november måned 2016 og marts måned 2017. 

Skolen fremstår i sin helhed som en tydeligt værdibaseret fri privatskole, som har et tydeligt brand 

og en tydelig profil. 

Skolen arbejder med en høj grad af faglighed, hvilket kommer til udtryk gennem en målrettet 

underundervisning, hvor læringsmålene er tydelige for eleverne og hvor lærerne er meget bevidste 

om at arbejde målrettet og synligt med deres undervisning, således. At de kan følge den enkelte 

elevs faglige progression. 

Skolen gør ligeledes rigtig meget for elevernes trivsel og sociale liv, for som elev er det yderst vigtigt, 

at man trives for at kunne lære, men elever trives heller ikke, hvis ikke de lærer noget, dette er 

skolens lærere / pædagoger og ledelse meget opmærksomme på. 

Nyborg Private Realskole fremstår endvidere meget udviklingsorienteret og fremadrettet i sin tilgang 

til undervisning. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem skolens pædagogiske og didaktiske arbejde i 

det daglige, ligesom det kommer til udtryk i det pædagogiske personales kompetenceudvikling. 

Der er fortsat en meget sund økonomi på skolen, og den er således også i gang med at blive udvidet 

rent fysisk, således at I som forældre og jeres børn, altså skolens elever, fortsat vil kunne modtage 

den bedste og forsvarlige undervisning baseret på data og baseret på høj faglighed. 

Jeg har nu gennem mit tilsynsarbejde med NPR gennem seks år, oplevet en skole i konstant 

bevægelse og udvikling, for hele tiden at kunne levere den bedste undervisning og de tryggeste 

rammer til jeres børn. 

Det må jeg sige er lykkedes meget godt, skolen er konstant i en fin vekselvirkning mellem at bevare 

gode gamle dyder og traditioner (det der kendetegner NPR), men også det at være søgende og 

opsøgende på nye faglige og didaktiske tiltag, som kan kvalificere undervisningen og dermed 

elevernes læring, således at de kan blive så dygtige som de kan. 

Det er således med ro i sindet, at jeg giver stafetten videre til jeres nye tilsynsførende, og med disse 

ord vil jeg gerne have lov til at sige tak for samarbejdet med jer forældre, bestyrelsen, skolens lærere 

og pædagoger og endelig skolens ledelse Lone og Per. 

Nyborg Private Realskole ønskes alt godt i fremtiden. 

Finn Næshave   19.april 2017 

  Certificeret tilsynsførende 

 


