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     Holstebro, den 29/5 2017 
 
 
Til forældrekredsen og bestyrelsen for 
Balletskolen 
Den Røde Plads 4 
7500 Holstebro. 
Att. Skoleleder Kent Sømmer Mortensen. 
 
 
Tilsynserklæring 2016/2017. 
 
I henhold til bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. 
lovbekendtgørelse nr. 786 af 15. juni 2015, med de ændringer, der følger af lov nr. 76 af 27. 
januar 2016 og § 5 i lov nr. 665 af 8. juni 2016, samt de vedtagne ændringer den 6. december 
2016, skal der i henhold til Kapitel 3 føres tilsyn. 
 
I § 9 står der:” Det påhviler forældre til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens 
almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde 
tilsynet udøves. 
§ 9a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende 
varetager tilsynet med 

1) Elevernes	  standpunkt	  i	  dansk,	  matematik,	  engelsk,	  og	  hvis	  skolen	  er	  omfattet	  af	  §	  8a,	  stk.	  
5,	  historie,	  

2) At	  skolens	  samlede	  undervisningstilbud	  ud	  fra	  en	  helhedsvurdering	  står	  mål	  med,	  hvad	  
der	  almindeligvis	  kræves	  i	  folkeskolen	  og	  

3) At	  skolen	  opfylder	  kravene	  i	  §	  1	  stk.	  2,	  2.pkt.,	  og	  §	  2,	  stk.	  3,	  1.punkt”.	  
 
Heri står bl.a. at skolen skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at 
leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes 
kendskab og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder, herunder ligestilling 
mellem kønnene. 
 
Undertegnede, der er valgt som tilsynsførende for Balletskolen (skolekode 661020), 
har været på skolen følgende dage og overværet undervisningen i de nedenfor nævnte klasser: 
 
20/9 2016: 
3. klasse engelsk. Eleverne arbejdede med skriftlige opgaver i arbejdsbogen: Words for 
Minors. Der skulle sættes bl.a. sættes streger mellem billeder, der havde samme begyndelses 
bogstaver. Der var kryds og tværs opgaver svarende til alderstrinnet. Dernæst skulle eleverne 
arbejde med tal. Der blev talt bønner i tiere, videre med 20,30,40….. etc. Til slut arbejdede 
med at læse tal skrevet på tavlen. 
 
0.-1.-2. klasse havde indskoling. Der blev arbejdet med ”Ole og koglefolket”. De skulle 
arbejde klassevis med at skrive breve på ”koglebrevpapir”. 
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6. klasse matematik. Eleverne arbejdede med ligninger. Regler for løsning af ligninger, 
opstilling af ligninger m.m. 
 
8. klasse geografi/biologi. Eleverne havde tidligere arbejdet med klima og skulle nu i gang 
med Japan. Klassen blev delt i 4 hold. Hvert hold fik tildelt nogle afsnit i bogen om Japan fra 
serien om Lande i Verden. 
Bogen var inddelt i følgende afsnit: Landet Japan, landskab og klima, det japanske samfund, 
Japans ressourcer, industri og handel, transport og kommunikation, Japans byer, fremtidens 
udfordringer. 
Eleverne i gruppen skulle læse et afsnit ad gangen, finde fag ord og betydningen af svære ord. 
Da bogen var fra 2002 skulle eleverne senere finde aktuelle tal på nettet. 
 
4. klasse dansk. Eleverne havde arbejdet med hovedemnet: Fiktion. De skulle fremlægge 
deres historier, skuespil og computerspil for klassen. Et skuespil hed:” Mia bag væggen”, et 
andet hed ”Emma”. Til slut arbejdede eleverne med en opgave på computeren. Opgaven i 
”Rim giver rytme” fra Gyldendal hed: ”Det er mystiske dage for tiden” af Jakob Martin 
Strid. 
 
Den 21/11 2016: 
5. klasse dansk. Eleverne startede med individuel læsning i” Læsehesten” på deres PC. 
Derefter arbejdede de med skriftlige opgaver i ”Stav” samt ekstraopgaver i ”Springbrættet”.  
Så var der bevægelse, hvor eleverne fik udleveret sten med forskellige endelser på. Eleverne 
skulle to og to komme med ord, der havde den endelse som stenen angav, Til slut var der 
indledende gruppearbejde, hvor hver gruppe skulle lave en film på 2 minutter, Optagelserne 
skulle max. indeholde 6 scener. Det ville ende med at blive forskellige film om en pige, der lå 
på en vej. 
Klasselæreren viste mig en undersøgelse om Klassetrivsel i 5. klasse. 
 
8. klasse engelsk. Eleverne skulle to og to fortælle hinanden om deres weekend. Eleverne 
havde læst: The New Girl og fik den repeteret. De skulle lave 5 sætninger m.m. til teksten. 
Derefter var der gruppearbejde med 3 på hvert hold. Holdene skulle drøfte, hvad de ville 
have gjort, hvis de var pigen på ca. 10 år. 
Til slut blev der arbejdet med ordsprog på engelsk og dansk.  
 
9. klasse matematik. Eleverne arbejdede med tekster med ubekendte størrelser. Der skulle 
opstilles ligninger, der skulle løses. Der blev arbejdet med uligheder, og ligninger med 2 
ubekendte. 
 
Kl. 11,00 var der samling for elever og personale, hvor der blev sunget et par sange og givet 
en enkelt meddelelse. 
 
7. klasse dansk. 3 grupper havde fremlæggelse af kildekritiske hjemmesider. Der blev bl.a. 
talt om indhold, hensigten, budskabet, målgruppen, layout og konklusion. 
Til slut skulle de enkeltvis skrive ord om danskhed. Når jeg hører ordet Danmark, kommer 
jeg til at tænke på? 
I 3 mandsgrupper skulle de samle ordene og fremstille en plakat med deres ord. Plakaten 
skulle senere hænges op i klassen. 
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Den 16/1 2017: 
4. klasse matematik. Eleverne arbejdede med skriftlige opgaver. Eleverne skulle lære at gange 
med 10, 100 etc. Der var skriftlige opgaver om pingviner, der spise fisk, små blæksprutter, 
lagde æg m.m. Eleverne foretog beregninger af hastigheder m.m. 
 
8. klasse dansk. Eleverne blev sendt ud huset for at lave Tv-reklamer, som de senere i grupper 
skulle fremlægge for klassen. 
 
1.klasse matematik. Eleverne arbejdede med spejlinger af forskellige figurer m.m. 
 
5. klasse matematik. Eleverne arbejdede skriftlig med brøker med forskellige nævnere. De 
skulle forlænge og forkorte brøkerne samt finde fællesnævneren i enkelte brøkregnings-
opgaver. 
 
2. klasse dansk. Et par elever skulle øve sammen med elever fra 0. klasse. De skulle optræde 
på bedsteforældredagen om fredagen. Eleverne fik forklaret, hvad de skulle huske for at være 
et godt publikum. Derefter blev lektien til i dag læst op af eleverne enkeltvis fra deres 
læsebog: Læsebogen 2. De læste afsnittet om: Kæledyr i 3 dage. Senere læste de den nye lektie 
op, hvorefter de arbejdede videre i deres skriftlige arbejdsbog. Til slut blev de enkeltvis kaldt 
op til læreren for at få lærerens kommentarer til deres ugeopgave. 
 
1.klasse dansk. Eleverne var i færd med at tegne en ”handlingsbro”, om Tika og den tykke 
mis. 
 
3. klasse dansk. Indledningsvis blev trivselsopgaven nævnt. De sidste skulle få den færdig og 
lagt på nettet senest torsdag. 
Derefter drejede det sig om staveord, svære ord som bliver brugt ofte.  Efter lærerens diktat 
skulle eleverne skrive svære ord med ”snydebogstaver”. 
Til slut skulle eleverne arbejde med grundlæggende bindingsmønstre i deres skrivehæfte for 
at lære at binde bogstaverne sammen. 
 
Den 30/3 2017: 
2. klasse engelsk. Eleverne var i gang med at farvelægge en tegning med forskellige 
beklædningsgenstande. De lærte navnene på farverne og beklædningsgenstandene på engelsk. 
Tegningen skulle limes på karton, og de enkelte dele skulle klippes ud for senere at blive 
anvendt til en” gåtur” rundt til andre elever for at spørge til deres påklædning og hvilke 
farver, der var anvendt. 
 
4. klasse engelsk. Eleverne lyttede til eventyret: The Golden Goose. Bagefter fulgte de med i 
teksten, medens teksten blev læst op. Til slut skulle de skrive en engelsk tekst under nogle 
billeder fra eventyret. Teksten skulle fortælle, hvad der skete på billederne. 
 
8. klasse matematik. Eleverne arbejdede med algebra. De skulle reducere bogstavsudtryk. 
 
9. klasse matematik. Eleverne øvede sig i den mundtlige prøve i matematik til folkeskolens 
afgangsprøve. Der blev arbejdet bl.a. med hyppigheder, frekvens, diagrammer m.m. 
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Der var samling, hvor alle elever blev rost for den flotte præstation i forbindelse med den 
flotte forestilling: ”Showtime & Broadway”. 
 
7. klasse dansk. Eleverne havde læst Jesper Nicolaj Christensens bog: ”Soldater græder 
ikke.” Eleverne arbejdede i grupper om temaer i bogen. Bl.a. om modsætninger, omsorg og 
svigt, kærlighed og had. De fremlagde deres betragtninger og kommentarer på udmærket vis. 
Til slut fik eleverne en orientering om klasseturen til København. 
 
4. klasse matematik. Eleverne arbejdede med emat.dk efter lærerens gennemgang af 
subtraktion. 
Derefter var det addition af decimaltal, det drejede sig om. Det var øvelser for at være 
forberedt til den kommende nationaltest i matematik. 
 
9. klasse dansk. Eleverne havde læst Martin Petersens bog: ”Exit Sugar Town” og 
analyserede den på allerbedste vis og kom med nøgleordene og fortalte om den 17 årige 
Dawn. 
 
3. klasse matematik. Eleverne arbejdede efter lærerens instruktion i emat.dk med subtraktion 
og addition for at være i træning til den kommende nationaltest. 
 
Den 22/5 2017: 
Balletskolen havde genbesøg af elever fra Birmingham. 
 
5. klasse dansk. Eleverne startede timen med at fortælle om deres oplevelser fra Tivoli 
Friheden, hvor de optrådte i lørdags og prøvede de mange forlystelser. Derefter var der diktat 
om Tycho Brahe. Eleverne rettede selv diktaten. Desuden skulle eleverne finde ordklasser: 
navneord, tillægsord og udsagnsord i en tekst.  
Eleverne havde lavet avisartikler og talte om overskrifter, brødtekster m.m. Et par af 
eleverne, der var færdige med deres artikel viste via storskærm deres artikel og vise 
forskellige videoklip og billeder, der var indlagt i artiklen. Det var en flot præstation. 
 
6. klasse dansk. Eleverne arbejdede med noveller. Eleverne læste enkeltvis novellen 
”Dræberen fra De Sorte Ravne” af Karin F Almberg højt for klassen. Eleverne arbejde i 3- 
mandsgrupper. Den 1. elev læste op, nr. 2 gav et resume og den 3. skulle finde billedsprog. 
Sammen skulle de diskutere hvordan, de troede, novellen ville fortsætte. 
 
1.klasse matematik. Eleverne arbejdede med subtraktion samt ekstraopgaver. 
 
2. Klasse dansk arbejde med selvstændige opgaver. 
 
8. klasse matematik. Eleverne arbejde i hold med procentregningsopgaver. 
 
7. klasse dansk. Eleverne havde læst: ”Alene og et let offer” af Steen Langstrup. Derefter 
skulle de skrive en ”splatterhistorie”.  
 
4. klasse dansk. Eleverne arbejdede selvstændig med opgaver i hæftet SKRIV, i 
Grammatikhæftet samt læse videre i bogen: ”Det Levende Sværd” af Cecilie Eken. 



5 
 

 


