
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Frederiksberg Privatskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
175017

Skolens navn:
Frederiksberg Privatskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Bente Haugaard  

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

05-11-2018 7klasse tysk Humanistiske fag Bente Haugaard  

05-11-2018 8klasse dansk Humanistiske fag Bente Haugaard  

05-11-2018 9klasse matematik Naturfag Bente Haugaard  

05-11-2018 9klasse biologi Naturfag Bente Haugaard  

12-12-2018 7 klasse dansk Humanistiske fag Bente Haugaard  

12-12-2018 7 klasse engelsk Humanistiske fag Bente Haugaard  

12-12-2018 9 klasse samfundsfag Humanistiske fag Bente Haugaard  

07-02-2019 7.klasse engelsk Humanistiske fag Bente Haugaard  

07-02-2019 8.klasse fysik Naturfag Bente Haugaard  

07-02-2019 8.klasse historie Humanistiske fag Bente Haugaard  

14-03-2019 9 klasse idræt Praktiske/musiske 
fag

Bente Haugaard  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Tilsynet planlægges i oktober, hvor der tales om undervisning, overgang til ungdomsuddannelse, lejrskoler, 



støtteundervisning mm.

I forbindelse med tilsynsbesøgene er der samtaler med ledelse, lærere og elever om undervisningen, 
elevdemokrati, undervisningsmateriale, fagplaner, trivsel mm.

Jeg ser planer for undervisningen, undervisningsmateriale, såvel forlagsproduceret som selvfremstillet, 
karakterlister, elevprodukter mm.

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

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

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

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

Veluddannede og velkvalificerede lærere leverer en undervisning af høj faglighed og stor kvalitet. Ved 
afgangsprøverne i 2018 ligger karaktergennemsnittet betragteligt over kommune gennemsnittet og en del over 
landsgennemsnittet.Velforberedte og velgennemførte årsplaner er grundlaget for undervisningen på skolen. 
Eleverne inddrages der, hvor det giver mening, engagementet er stort fra såvel lærere som elever. Medansvar for 
egen læring er en forudsætning for en vellykket undervisning. Eleverne deltager aktivt i undervisningen. Gennem 
fremlæggelser mm lærer man at stå frem for andre, at stå ved egne holdninger, at formidle viden til andre, samt 
lærer at kunne modtage konstruktiv kritik.
Undervisningen står til fulde mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

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

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

Man kan undervises i demokrati, men skal man have en demokratisk dannelse, kræver det, at man er omgivet af 
demokratisk tænkende og handlende voksne, der i hele deres adfærd handler demokratisk, inddrager, lytter til, 
ser elever, og tager dem alvorligt. Elevrådsarbejde, hvor der er reel indflydelse, følelsen af at være vigtigt, at høre 



til, er med til at danne eleverne demokratisk

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.

13. Tilsynets sammenfatning

Som tilsynsførende har jeg forsøgt at være i alle klasser. Man mødes overalt af interesserede, venlige og 
imødekommende lærere og elever, der gerne vil diskutere undervisning, demokrati, livet på en privatskole, 
holdninger og normer. Relationerne på skolen er præget af gensidig respekt, der er høje forventninger til eleverne. 
Der arbejdes med omgangsformer, man mødes af elever, der er særdeles hensynsfulde og respektfulde i deres 
omgang med andre.

Der er stor tydelighed om forventninger såvel faglige som menneskelige.

Jeg har overværet undervisning lige fra idræt til fysik, hvor pigerne fik lov til at være alene, over de humanistiske 
fag, overalt er der i klasserne en stor interesse for fagene, lyst til at lære, lyst til at deltage.

Som overbygningsskole får man hvert år fornyelse af ca. en tredjedel af eleverne, der skal lære skolens værdisæt 
mm.at kende, en opgave, som ikke kan lykkes uden stor indsats fra såvel elever som lærere.

Nej


