
Tilsynserklæring for Nyborg Private Realskole, august 2020. 

Skolens navn: Nyborg Private Realskole 

Navn på den tilsynsførende: Susanne Eskildsen 

Datoer for tilsynsbesøg: 

Den 26.sep.2019, 14. nov. 2019, 31.jan.2020 og den 19. maj. 2020  

Jeg hedder Susanne Eskildsen, jeg er lektor og certificeret til at føre tilsyn med private skoler.                                                                                                                           

I min egenskab af tilsynsførende for Nyborg Private Realskole har jeg været på tilsynsbesøg 4 

skoledage i skoleåret 2019 /20. Jeg har forsøgt at overværet undervisningen på så mange kassetrin 

som muligt. 

I dette skoleår har jeg haft særlig fokus på dansk og matematik, men har selvfølgelig også 

overværet undervisningen i andre fag. 

Jeg har overværet undervisningen i dansk i 1.a, 2.a, 1. b, 6. b, 7.b, 9.b og matematik i 1.a, 1. b, 2. b, 

6.b. 

Desuden har jeg overværet undervisningen i fysik i 9.b, tysk i 9. b, engelsk i 1. a. og 5. b. og 

kristendom og historie i 6.a og kristendom 2.b. 

Mit fokus på dansk og matematik hænger sammen med skolens tiltag på disse to fagområder – 

hvor der bliver arbejdet med faglige spydspidser, kollegial sparring og der lægges vægt på at 

understøtte elevernes egne læringsstrategier. 

Specielt på de yngste klassetrin blev der arbejdet med elevernes egne læringsstrategier – med 

opmuntringer som -  prøv, tænk selv, find en måde, tal sammen, eksperimenter. Men også med 

brugen af repetition og gentagelser. 

 Der blev ud, over den traditionelle læring, også arbejdet med både kropslige aktiviteter og 

konkrete materiale.  

Tag ikke fejl, det lyder måske noget laizzes faire, men der blev arbejdet meget systematisk og 

struktureret og der blev samlet op på den nye viden. 

Jeg har haft nogle meget interessante pædagogiske drøftelser med Per og Lone omkring dette 

indsatsområde, som jeg glæder mig til at følge i det kommende skoleår.  

 

 



Fysik i 9. – her var emnet bølgers egenskaber, med målinger på elevernes egne mobiltelefoner, 

hvilket motiverer elever i 9. klasse.  

Tysk i 9 - hvor der virkelig blev talt tysk. Meget målrettet og struktureret med gode 

undervisningsmaterialer, og med plads til både humor og kikset udtale. 

Engelsk i 1. og 5.  – der bliver talt engelsk, alle har mulighed for at sige noget på engelsk. Trods 

aldersforskellen på eleverne i 1. og 5. klasse er sang, rytme og bevægelse noget der går igen på 

begge klassetrin. 

Kristendom og historie i 6. - her var der fokus på den almene dannelse - med temaet etik og moral 

/ godt og ondt. Undervisningen skabte ramme for den gode samtale.  

Mit sidste besøg var i coronaens skygge.  

Jeg besøgte skolen den 19. maj, for at få et indtryk af, hvordan undervisningen var organiseret. 

Undervisningen foregik enten uden for lokalerne eller med stor afstand og åbne døre og vinduer.  

Der blev vasket hænder og sprittet af. Alt virker velorganiseret og absolut i overensstemmelse 

med de retningslinjer der var udstukket – ros til ledelse, lærere og elever, det var en stor 

udfordring der blev løst flot. 

Jeg kan afslutningsvis konstatere 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, som det skal være, på dansk. 

Det er min klare vurdering at skolens undervisning til fulde står mål med undervisningen i den 

danske folkeskole.   

Corona eller ej, der er en meget konstruktiv tilgang til læring og et solidt fagligt niveau på Nyborg 

Private Realskole. 

Jeg føler mig altid velkommen og bliver taget godt imod af alle - tak for det. 

  

Susanne Eskildsen                                                                                                                              

Tilsynsførende  

 

 

 


