
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sct. Norberts Skole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
631019

Skolens navn:
Sct. Norberts Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Anna-Marie H. Hansen 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

04-09-2018 4.kl. Matematik Naturfag Anna-Marie H. Hansen 

04-09-2018 7.kl. Dansk Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 

04-09-2018 7.kl. Biologi Naturfag Anna-Marie H. Hansen 

04-09-2018 3.kl. Musik Praktiske/musiske 
fag

Anna-Marie H. Hansen 

04-09-2018 8.kl. Samfundsfag Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 

09-10-2018 8.kl. Tysk Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 

09-10-2018 Mellemtrin Emnedag Naturfag Anna-Marie H. Hansen 

09-10-2018 3.kl. Matematik Naturfag Anna-Marie H. Hansen 

09-10-2018 7.kl. Dansk Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 

23-11-2018 7.kl. Engelsk Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 

23-11-2018 4.kl. Dansk Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 

23-11-2018 7.kl. Fysik Naturfag Anna-Marie H. Hansen 

23-11-2018 5.kl. Engelsk Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 



05-02-2019 3.kl. Kristendom Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 

05-02-2019 8.kl. Museumsbesøg Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 

05-02-2019 6.kl. Uge sex Naturfag Anna-Marie H. Hansen 

05-02-2019 1.kl Engelsk Humanistiske fag Anna-Marie H. Hansen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Som det fremgår af besøgs-oversigten har jeg besøgt skolen fire dage. Jeg har hver gang overværet en række 
lektioner, snakket med elever i pauserne, deltaget i morgensangen, holdt møde med lærerne fra de besøgte 
klasser i frokostpausen og efterfølgende holdt et kort møde med skoleleder Henrik Bech.

Jeg har desuden orienteret mig på skolens hjemmeside og skolens Facebookside, hvor man kan holde sig 
orienteret om nogle af skolens mange aktiviteter. Endelig har jeg i år gennemlæst evalueringsrapporterne fra de 
tre faseteams og fra de mange forskellige udvalg (fx internationalt udvalg, musisk udvalg, IT-udvalg og pædagogisk 
udvalg). Ikke mindst evalueringsrapporterne har givet mig et godt billede af, at man på Sct. Norberts skole har 
mange forskellige indsatsområder – og at såvel ledelse som den enkelte ansatte gør et stort arbejde for at levere 
et kvalificeret skoletilbud. 

Samlet set giver det mig et bredt grundlag for at skrive min tilsynserklæring. Jeg har nedenfor samlet mine 
iagttagelser under de tre hovedgrupper af undervisning: det humanistiske fagområde, det naturvidenskabelige 
fagområde og det praktisk-musiske fagområde. Det er ifølge bekendtgørelsen om tilsynsførende min opgave at 
vurdere om ”skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen”. 

Der vil således være tomme rubrikker i erklæringen, hvilket alene skyldes min organisering af stoffet i mere 
overordnede kategorier.

Før jeg går ind i de enkelte faglige områder vil jeg nævne nogle forhold, der kendetegner Sct. Norberts skole 
generelt. 

Skolen har et udbredt samarbejde med forældrene (via løbende dialog, planlagte møder og mere uformelle 
klassearrangementer).

Skolen har fokus på og intentioner om høj faglighed. De har i dette skoleår haft et særligt fokus på evaluering og 
feedbackkultur. Det er naturligvis forskeligt, hvor tydeligt dette indsatsområde slår igennem i forskellige fag og 
klasser, men det er tydeligt, at mange har arbejdet med at udvikle deres egen feedback – og i enkelte klasser har 
der også været arbejdet med at eleverne skulle kvalificere den feedback, de skulle give til hinanden. 

Skolen har fokus på elevernes trivsel, og undervisningsmiljøundersøgelsen for 18-19 har da også et 
tilfredsstillende resultat. Når elever mistrives eller udviser negative handlemønstre tages det op af klassens 
lærere, og ofte er der fx i pauserne spontane samtaler om elevers trivsel, adfærd og læring. 

Skolen har fokus på differentieret undervisning. Der findes gode eksempler på dette i den daglige undervisning, 
men den ses måske tydeligst i de tiltag, der gøres for elever med særlige forudsætninger. Jeg vil her nævne fire 



eksempler på dette:

1) Der tilrettelægges i indskolingen en særlig indsats over for de børn, der har motoriske udfordringer.

2) Der har i dette skoleår været tosprogsundervisning over længere tid med mere end 20 børn. Der har 
gennem de seneste år været en større andel af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

3) Der er i løbet af året uddelt IT-rygsæk til 26 elever med læseudfordringer eller decideret ordblindhed

4) Endelig vil jeg nævne at skolen har et godt samarbejde med kommunens fagpersoner, fx TCBU 
(tværfaglige center for børn og unge) og kommunens psykologer.

3 Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

 Uddybning

4 Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Undervisningen i det humanistiske fagområde bærer præg af skolens profil som en skole med fokus på faglighed. 
Der er oftest en klart struktureret undervisning, og skolen stiller aktuelle og relevante læremidler til rådighed. 
Skolens lærere gør flittigt brug af såvel skolens egne analoge læremidler, som læremidler fra CFU og læremidler 
fra diverse digitale platforme. Eleverne får mulighed for at udvikle både deres mundtlige og skriftlige kompetencer 
og de får mulighed for både analyse og produktion. 
Lærerne prøver at udfordre eleverne til at udvikle både deres fagsprog og deres evne til analyse, fortolkning og 
refleksion. 



Som jeg har drøftet med lærerne i både pauser og ved forskellige frokostsamtaler er der dog stadig en 
vækstmulighed i forhold til at udvikle elevernes selvstændighed og kreativitet. Nogle elever kan sagtens løse 
præcist stillede opgaver – men de udfordres, når de selv skal arbejde mere selvstændigt og tage større ansvar for 
deres læreprocesser. 

5 Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

 Uddybning

Hvad der er skrevet om det humanistiske fagområde gælder også det naturvidenskabelige område. I de 
naturvidenskabelige fag er der desuden et særligt fokus på det undersøgende og eksperimenterende. Det viser sig 
ved, at der i mange lektioner er et aspekt af praktiske øvelser, hvor eleverne både skal tilrettelægge, gennemføre 
og reflektere over naturfaglige forsøg. Det viser sig også i tilrettelæggelsen af projektugerne, hvor lærerne 
forsøger at stilladsere elevernes arbejde, så de bliver reelt undersøgende i deres projekter.

6 Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.2 Uddybning

Det praktisk-musiske fagområde er et område, der satses på både for skolen helt overordnet. Man ser det fx ved 
opsætningen af musical til årets skolefest, ved arrangementer i tilknytning til kirkeårets højtider og ved særlige 
kultur- og sportsbegivenheder.
Man ser, at det praktisk-musiske prioriteres både gennem de enkelte obligatoriske fag (idræt, håndværk og design 
og musik), og man ser det i udbudsrækken af valgfag. Af eksempler på valgfag kan nævnes drama, sy og design, 
værktøjskendskab og kulissebygning, slagtøj og strygere. 
Rundt omkring på skolen ser man også ofte små eller større udstillinger af arbejder, der er produceret i 
enkeltfaglig eller tværfaglig sammenhæng.



7.1 Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen?

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

8 Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen



Ja

8.1 Uddybning

9 Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som det 
danske med frihed og folkestyre?

Ja

 Uddybning

Jeg har samlet bemærkninger til alle punkter under frihed, folkestyre og demokratisk dannelse under ét, da de er 
nøje vævet ind i hinanden.

I sidste års tilsynserklæring gjorde jeg en del ud af at beskrive, hvordan opdragelsen/dannelsen til frihed og 
folkestyre kunne se ud i de enkelte faggrupper og i dagligdagen generelt (gennem socialisering og erfaring med 
forskellige samværsformer). Skolens kultur har ikke ændret sig siden sidste år, så hvad jeg iagttog sidste år har 
også været gældende i år.

Jeg vil derfor i år gøre rede for punktet med frihed, folkestyre og demokratisk dannelse ved at beskrive tre 
konkrete hændelser, der hver for sig dokumenterer, hvordan Sct. Norberts skole lever op til disse værdier.
1) En 8. klasse besøger Vejle Kunstmuseum og får et oplæg om et af Skovgaards guldaldermalerier. Efterfølgende 
ser de eksempler på samtidskunst, der stiller spørgsmål ved nationalforståelsen. Det fører til interessante 
drøftelser af kunst og virkelighed, af danskhed, national selvforståelse, af multikulturalisme og af politisk 
korrekthed. Selvfølgelig var det ikke alle elever, der fik lige stort udbytte af besøget og af drøftelserne, men 
besøget gav god mulighed for at forholde sig til hvordan kunst og kultur kan være med til at skabe bevidsthed om 
samtid og samfund. Og bevidsthed om, at det samme samfund kan opfattes på forskellige måder – og at alle 
opfattelserne dybest set er konstruktioner.
2) En gruppe elever på mellemtrinnet arbejder med emnet organdonation. Der er en del naturvidenskabelig faglig 
formidling, men formiddagens særlige mål er at bevidstgøre eleverne om etiske dilemmaer. Eleverne bliver i en 
case præsenteret for en række personer, der har brug for organer og skal prioritere, hvem der skal have den 
aktuelle ledige nyre. De finder det vanskeligt og ender med at svare, ”at det kan man jo ikke tage stilling til, for det 
er jo det samme som at sige, at nogen er mere værd end andre”. Lektionerne munder ud i, at eleverne skal 
udarbejde slogans, der giver udtryk for deres egen holdning til organdonation.
3) En 3. klasse øver sig i at føre filosofiske samtaler i faget kristendom. De bliver blandt andet spurgt om, hvad det 
vil sige at føre filosofiske samtaler og svarer, at det handler om at have kærlighed til spørgsmål - og at det handler 
om at forstå, at der ikke altid er et svar. I timen indgår også en øvelse, hvor de blandt en hel række billeder skal 
prioritere, hvad der er vigtigst. Det fører til interessante refleksioner over, at de billeder der får højest prioritet 
faktisk repræsenterer fænomener, der ikke kan købes for penge. Klassen øver sig i at reflektere, i at finde ord for 
værdier og i at lytte til hinanden.

De tre hverdagsfortællinger illustrerer for mig at se, hvordan skolen både gennem indholdsvalg og pædagogisk 
praksis forbereder eleverne til at leve og involvere sig i et samfund, hvor den enkelte må tage stilling og ansvar – 



men hvor den enkelte også må respektere, at andre kan have andre værdier og komme til andre slutninger.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

 Uddybning

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 Uddybning

10 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

10.1 Uddybning

12. Donationer 



Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

12.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

0,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning

Det er mit klare indtryk, at undervisningen pa° Sct. Norberts skole sta°r ma°l med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. Undervisningen forega°r pa° dansk, og elevernes standpunkter er tilfredsstillende pa° alle 
fagomra°der. Skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre og bidrager til elevernes 
demokratiske dannelse!

Nej


