
Tilsynserklæring for Nyborg Private Realskole, april 2022 
 

Skolens navn: Nyborg Private Realskole 

Navn på den tilsynsførende: Susanne Eskildsen 

Datoer for tilsynsbesøg: 
 Den 13.10.21, den 08.12.21, den 23.02 22, den 04.03.22  
 

 
Jeg hedder Susanne Eskildsen og er skolens tilsynsførende. 

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

skoledage i skoleåret 2021/22 

Jeg har overværet undervisningen på: 

1. klassetrin – dansk 
2. klassetrin - dansk 
3. klassetrin – dansk, matematik 
4. klassetrin – dansk, musik  
6.klassetrin –matematik, natur/teknologi 
7.klassetrin – idræt 
8.klassetrin – dansk, engelsk, fysik, tysk, idræt 
9.klassetrin –  fysik/ kemi 
 

Jeg har løbende drøftet undervisningens tilrettelæggelse og rammer og skolens pædagogiske 

fokusområder med skolens lærere og jeg har set på lærerbøger og andre lærermidler i klasserne. 

Jeg har som sagt overværet en del dansktimer i de yngste klasser og her har jeg kunne følge 

skolens nye læsestrategi 

Der bliver fra 1. klasse arbejdet individuelt, der er makkerlæsning og der bliver læst hjemme. Der 

blev læst egne gode historier op i 3. klasse og talt om svære ord.  I 4. klasse blev jeg præsenteret 

for den digitale læsekontrakt, som eleverne selv skriver ind i , hvilket betyder at alle - elever, lærer 

og forældre kan følge med i hvad der foregår. Og der bliver generelt skrevet, tegnet og læst med 

stor energi i dansktimerne. 

I dansk 8. klasse var vi omkring Islandske sagaer og begrebet blodhævn. 

Matematiktimerne bærer præg af godt selvstændigt arbejde, eleverne ved hvad de skal arbejde 

med og går bare i gang. 

I engelsk 8. klasse arbejdede eleverne med drugs og alkohol. Eleverne var optaget af emnet og var 

meget engagerede. 



I tysk var temaet sport, og eleverne beskrev deres sportsidol. Det foregik med god energi og godt 

humør. 

I fysik i 6. klasse var eleverne ved at fremstille en model til forklaring af fænomenet pladetektonik. 

Og i 8. klasse var temaet magnetisme – fra stangmagnet til transformator. Spændende og 

veltilrettelagt undervisning. 

Musik i 4 klasserne – her fik jeg bl.a. mulighed for at få en sving om.  Efterfølgende var eleverne i 

stationer med hver deres instrumenter. Det kræver sin kvinde at styre og organisere de timer, det 

klarede underviserne flot.  

Jeg var afslutningsvis omkring idrætsholdene i 7. og 8. klasse. 4 klasser og 4 lærere. Fint 

organiseret, der skal også lidt styring til, når undervisningen foregår på forskellige matrikler. 

Jeg har, som en del af min tilsynspligt, 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 
sprogfagene, hvor undervisningen af pædagogiske grunde foregår på det sprog der arbejdes med.  

Jeg har ikke oplevet forskelsbehandling mellem drenge og piger. 

Skolen har endvidere en bevidst strategi, der understøtter optag og udvikling af alle børn og unge, 
uanset social baggrund, det synes jeg Nyborg Private Realskole har grund til at prale af. 
 
Det er min helt klare vurdering af skolens undervisning står mål med undervisningen i den danske 
folkeskole, skolen har et solidt fagligt niveau. 
   
 
Det er rart at komme på skolen, der er en god omgangstone blandt børn og voksne og jeg føler 
mig altid velkommen både i klasserne, på lærerværelset og på kontoret. 
Tak til jer alle for et godt samarbejde og god vind fremover. 
 
 
d. 21.04.22 
Susanne Eskildsen, tilsynsførende. 
 
 

 
 


