
Tilsynserklæring for Nyborg Private Realskole, april 2018 
 

Skolens navn: Nyborg Private Realskole 

Navn på den tilsynsførende: Susanne Eskildsen 

Datoer for tilsynsbesøg: 
 Den 12.oktober 2017,den 14. december 2017,den 24. januar 2018,den 15. marts 2018 
 

 
Jeg hedder Susanne Eskildsen, lektor og uddannelseskoordinator på læreruddannelsen i Odense og 

certificeret til at føre tilsyn med private skoler. 

Jeg blev valgt til skolens tilsynsførende i april 2017 

I min egenskab af tilsynsførende for Nyborg Private Realskole har jeg været på skolen på 4 skoledage i 

skoleåret 2017/18 

Jeg har overværet undervisningen på: 

1. klassetrin – dansk, musik 
3. klassetrin - engelsk, idræt 
4. klassetrin – dansk, musik 
5.klassetrin – matematik, billedkunst 
6.klassetrin -historie 
7.klassetrin – dansk, matematik, samfundsfag 
8.klassetrin – geografi, samfundsfag, biologi 
9.klassetrin – dansk, fysik/ kemi 
 
 I den forbindelse har jeg drøftet undervisningens tilrettelæggelse og rammer og skolens pædagogiske 

fokusområder med skolens lærere. 

Jeg har også set på lærerbøger og andre lærermidler i klasserne. 

 

Et par nedslag fra mine besøg: 

Musik i de yngste klasser, både i 1. og 4. klasse var undervisningen nøje planlagt og blev gennemført tilpas 

stramt med tydelige mål, relevante faglige krav og plads til fest og farver. (der skal et godt 

organiseringstalent til i dette fag.) 

Engelskundervisningen foregår på engelsk, og eleverne vil gerne og tør sige noget på engelsk. 

I fremlæggelserne i historie benyttede eleverne rigtig mange forskellige kreative udtryksformer. 

Billedkunstundervisningen var inspirerende og veltilrettelagt på trods af lidt vanskelige rammer pga. 

ombygningen.  

I naturfag i de ældste klasser har jeg overværet tværfaglige fremlæggelser.                                                           

I 8. klasse med det overordnede tema: Sundhed og motion; Her fik eleverne inddraget alle naturfagene.                                                                            



Jeg overværede også undervisningen i 9. klasse, hvor eleverne øvede og gjorde deres projekter klar til 

fremlæggelser i geo, bio, fy/kemi. Eleverne havde stort engagement og tilrettelæggelsen er helt i tråd med 

de nyeste krav om tværfaglighed i folkeskolen 

Jeg har observeret at de undervisningsmaterialer der benyttes i klasserne, er materialer der også bruges i 
folkeskolen på tilsvarende klassetrin. IT inddrages i undervisningen på en funktionel og relevant måde. 

Undervisningssproget og det almindelige omgangssprog på skolen er dansk, undtagen i sprogfaget, i dette 
tilfælde engelsk, hvor undervisningen af pædagogiske grunde foregår på det sprog der arbejdes med.  

Det er min klare vurdering af skolens undervisning står mål med undervisningen i den danske folkeskole.   
 
Det er rart at komme på skolen, der er en god omgangstone blandt børn og voksne og jeg føler mig 
velkommen både i klasserne og på lærerværelset.  
 
 
d. 18./4. 2018 
Susanne Eskildsen, tilsynsførende. 

 
 
 
 


