
Tilsynserklæring for Billesborgskolen skoleåret 2019/20 
 
Skolekode: 25 90 21 

Tilsynsbesøg 
Undertegnede har observeret undervisningen: 
Tirsdag den 12. november 2019 i 1. klasse, 2. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse og 9. 
klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. 
 
Mandag den 2. marts 2020 
 i 1. klasse, 3. klasse, 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse, 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse i fagene dansk, matematik, 
engelsk, kristendom og samfundsfag og desuden deltaget i skolens fællessamling. 
   
Desuden har jeg mandag den 2. marts haft møde med skolens leder, hvor vi har drøftet undervisningen 
generelt, hvilke krav der stilles til lærernes undervisningsplaner, skolens valg af at følge Undervisnings-
ministeriets Fælles Mål med formål og læseplan for fagene og for de obligatoriske emner, karakterfordeling 
og karaktergennemsnit, skolens fokus på læseløft, talentudvikling for mellemtrinnet og næste skoleårs 
fokus på digital dannelse.  
 
Skolens hjemmeside er blevet undersøgt af undertegnede med hensyn til, om den lever op til kravene om 
information.  Enkelte informationer er efterfølgende blevet justeret og opdateret. 
 

Fagligheden 
I faget dansk bruges grundbøger og arbejdsbøger, og der suppleres med materiale lånt på Center for 
Undervisningsmidler, digitale portaler og lærernes egne fremstillede materialer. Undervisningsmaterialerne 
har en god faglig og pædagogisk kvalitet. Samtale, bevægelse, mundtlig og skriftlig fremstilling, kunst, 
kreative aktiviteter, m.m. indgår i en varieret undervisning. IPad og PC indgår naturligt i undervisningen. På 
baggrund af mange høje karakterer, undervisningsplaner og observation af undervisning i faget vurderer 
jeg, at danskundervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen. 
 
I faget matematik bruges grundbøger og arbejdsbøger, digitale portaler og programmer m.m. 
Undervisningsmaterialerne er af høj faglig og pædagogisk kvalitet. Sang, musik, spil, bevægelse og 
visualisering indgår i undervisningen. Ligeledes inddrages skolens udearealer, når der fx arbejdes med mål, 
areal og hastighed. På baggrund af test arbejder eleverne med øvelser, der træner udvalgte færdigheder. 
Ud fra observation og eksempler på undervisningsplaner ser jeg en varieret og differentieret 
matematikundervisning, som står mål med tilsvarende undervisning i folkeskolen. Det faglige niveau 
underbygges af det høje karaktergennemsnit, som er forelagt undertegnede, og som skolen følger nøje.  
   
I faget engelsk fylder den mundtlige kommunikation meget, ofte træner eleverne to og to. Læreren taler 

primært engelsk, men der er også set eksempler på, at enkelte ord eller sætninger oversættes til dansk. 

Sange, lydbånd, bevægelse indgår sammen med diverse grundbøger, digitale portaler og lærernes egne 

materialer. Undervisningsmaterialernes kvalitet er OK. Ud fra eksempler på undervisningsplaner, 

observation af undervisning og et højt karaktergennemsnit vurderer jeg det faglige niveau til at være højt. 

 



Øvrige forhold 

Både skolens store udendørsarealer med mange muligheder for aktivitet i såvel undervisningen som 

frikvartererne og undervisningslokalernes udsmykning med diverse kreative elementer bidrager i høj grad 

til at skabe aktive og glade elever. Eleverne kan fx løbe en tur, når de trænger til at bevæge sig i stedet for 

at forstyrre undervisningen. Ved gruppearbejde bruges ofte flere lokaler, som betyder bedre arbejdsro. 

Skolen har et elevråd bestående af elever fra 4. klasse og efterfølgende klassetrin, som holder møde én 

gang om måneden. Af referater fra møderne fremgår det, at der drøftes en række forhold på skolen. 

Repræsentanter fra elevrådet fremlægger løbende forslag og ønsker for skolens leder. Elevrådet har blandt 

andet foretaget en spørgeskemaundersøgelse vedr. skolens legeplads, inden ønsker blev forelagt skolens 

leder. Eleverne inddrages også i beslutninger på klasseniveau og udfordres til personlig stillingtagen. I faget 

samfundsfag er der fokus på demokrati, hvilket fremgår både af undervisningsplaner for undervisningen i 8. 

og 9. klasse og af observation af undervisning. 8. klasse har som led i undervisningen besøgt Christiansborg. 

Generelt lægges vægt på grundlæggende friheds- og menneskerettigheder samt kønnenes ligestilling.  

Undervisningssproget på skolen er dansk.   

Skolen modtager ifølge skolens ledelse ingen donationer, som overstiger kr. 20.000 ekskl. moms.  

 

Konklusion 
På Billesborgskolen arbejdes der på at leve op til skolens formål og værdigrundlag. På baggrund af tilsyn i 
skoleåret 2019-20 kan jeg konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering 
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen (LBK nr. 816 af 14/08/2019 Bekendtgørelse af lov om 
friskoler og private grundskoler m.v.). 
 
April 2020 
Ninna Vestergaard Braüner 
Certificeret tilsynsførende 
 

 


