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

Skolekode:
661020

Skolens navn:
Balletskolen

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Jenny Staugaard  

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

05-12-2018 8. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

05-12-2018 10. klasse engelsk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

05-12-2018 9. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

05-12-2018 9. klasse matematik Naturfag Jenny Staugaard  

07-12-2018 9. klasse tysk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

07-12-2018 9. klasse historie Humanistiske fag Jenny Staugaard  

07-12-2018 7. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

02-04-2019 8. klasse fysik Naturfag Jenny Staugaard  

02-04-2019 10. klasse dansk Naturfag Jenny Staugaard  

02-04-2019 9. klasse matematik Naturfag Jenny Staugaard  

02-04-2019 7. klasse matematik Naturfag Jenny Staugaard  

25-04-2019 7. klasse engelsk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

25-04-2019 9 klasse matematik Naturfag Jenny Staugaard  



25-04-2019 8. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

25-04-2019 9. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Tilsynserklæring for Balletskolen Holstebro 2018 – 2019 

I dette skoleår har jeg som tilsynsførende afviklet besøg på skolen i december og april og overværet 
undervisningen i skolens ældste klasser, primært i fagene dansk, engelsk og matematik. Derudover overværede 
jeg i april måned skolens forårsforestilling, som på alle måder var en stor oplevelse.

Den tilsynsførende på en privatskole skal gennem besøg i undervisningen og indblik i de enkelte fags 
undervisningsplaner og materiale danne sig et indtryk af, hvorvidt skolen lever op til de mål og krav, der stilles i 
folkeskolen. Indtrykkene fra de forskellige undervisningsforløb samles i en formaliseret tilsynserklæring, 
udfærdiget af undervisningsministeriet, som også er modtager af den officielle tilsynserklæring. Derudover 
fremlægger den tilsynsførende erklæringen ved den førstkommende generalforsamling 

Der er flere redskaber ud over observation af forskellige undervisningssituationer til at måle en privatskole i 
forhold til folkeskolen. Fagene inddeles i tre fagområder: det naturvidenskabelige, det humanistiske og det 
musisk/kreative og vha undervisningsministeriets statistiske materiale er det muligt at sammenholde i forhold til 
tilsvarende årgange i folkeskolen. Statistikker med elevernes faglige standpunkt både i de enkelte fag samt 
karaktergennemsnit på årskarakterer og eksamenskarakterer ligger tilgængelig på undervisningsministeriets 
hjemmeside. Det er muligt at sammenligne det faglige niveau både i forhold til andre skoler i kommunen og 
generelt på landsplan.

Mht. mål og indhold i undervisningen vil jeg henvise til Balletskolens hjemmeside, hvor der for hvert fag på hver 
årgang er udarbejdet en undervisningsplan for det pågældende skoleår. På den måde kan man sammenholde 
disse årsplaner med lovgivningen omkring folkeskolens fællesmål.

Derudover kan man ligeledes på skolens hjemmeside læse de seneste tal for 9. klasses års- og 
eksamenskarakterer. Interessant at se, at prøvekaraktererne – hvor en udefrakommende censor også har 
vurderet eleverne – i de fleste fag ligger højere end standpunktskaraktererne. Derudover fremgår det af 
hjemmesiden, at der løbende pågår evaluering i forhold til undervisning, og kravet om at leve op til indholdet i 
folkeskolens nye og forenklede fælles mål

Evalueringer er mere end vurdering af det faglige/boglige niveau. Skolen har også fokus på det sociale miljø og 
elevernes trivsel. Som redskab til at få indtryk af elevernes vurdering af det daglige undervisningsmiljø anvendes 
klassetrivsel.dk, der indeholder mange funktioner og redskaber til at afdække elevernes trivsel og sociale 
relationer. 

Også i år har jeg valgt at aftale besøgstidspunkterne på forhånd – ikke fordi, undervisningen skulle tage hensyn til 
min tilstedeværelse, men mest af praktiske grunde. Heller ikke denne gang er det mit indtryk, at der planlægges 
anderledes som følge af mit besøg. I den sammenhæng er det vigtigt at være bevidst om, at man uanset hvad kun 



får et øjebliksbillede af undervisningen, én time taget ud af et helt skoleårs undervisningsforløb.

Som det fremgår andetsteds i tilsynserklæringen har jeg fokuseret på klasser i overbygningen og fagene dansk, 
engelsk og matematik. I beskrivelsen af mine besøg har jeg valgt at gå ud fra det enkelte fag og dets udvikling og 
progression fra 7. til 10 klasse.  

I dansktimen i 7. klasse blev der arbejdet med sproglige områder ud fra elevernes stile, hvor eleverne skulle 
arbejde med opgaver i forhold til de fejl/fejltyper, eleverne kunne iagttage i deres rettede opgaver. Overvejende 
en individuel arbejdsform, men med mulighed for arbejde mere generelt i forhold til f.eks. fejltyper.

I 8.klasse var der fokus på læsning, læseforståelse, læsestrategier. På det mere abstrakte niveau: Hvorfor skal man 
læse, hvad er formålet med at læse en tekst? Og på det konkrete analyseniveau: Hvad skal der til for at forstå en 
tekst? Med stikord som forståelse af selve sproget, tekstens indhold og informationer, forløb og struktur.

Med udgangspunkt i det elektroniske lærebogsmateriale fra Gyldendal blev der arbejdet med forskellige opgaver 
til træning af elevernes læse- og analysefærdigheder. I den pågældende time drejede det sig om et digt af ældre 
dato, hvilket kræver noget mere i forhold til bare det at forstå ”gamle” ord. Som ekstra materiale arbejdede nogle 
af eleverne med sproglige/grammatiske opgaver fra Stav – online systemet, som også indeholder opgaver, der 
sigter mod at forberede eleverne til eksamen på 9. klassetrin.

Som almindelig læsetræning anvendes frilæsningsbøger, hvor eleverne har et tidsrum på 2 – 3 uger til hver enkelt 
bog, som der derefter bliver samlet op på.

Da jeg besøger klassen igen i april, er der stadig fokus på det at læse - hvorfor og hvordan læser man? Timen 
består af opsamling og afslutning på et forløb og introduktion til det næste, som handler om storbyen i forskellige 
perioder med fokus på to perioder af ældre dato Oplysningstiden omkring Holberg og 1900 tallet efter 1. 
verdenskrig. Spørgsmålet om, hvorfor vi læser, er ændret til, hvorfor læser vi litteratur, og elevernes svar spænder 
vidt fra ”underholdning”, få ”informationer” til ”… fordi vi skal.”

Arbejdsformen er selvvalgte grupper. 

Jeg besøgte 9. klasse både i december og april og begge gange fyldte den kommende eksamen meget i 
undervisningen. I december drejede det sig om at finde eksamenstekster, der ville være egnede til at skrive en 
synopse ud fra, som er grundlag for eksamen i mundtlig dansk. I april var klassen godt i gang med at skrive deres 
synopse, og timen bestod af individuelle snakke omkring det enkelte elevs opgave. Eleverne arbejdede således 
selv i klassen uden problemer.

Også projektopgaven på 9. klassetrin optog eleverne. Opgaven skulle skrives i slutningen af januar. Derudover 
havde eleverne også deres daglige lektier, der på det tidspunkt var en roman med temaer som flugt, emigranter i 
dag. Der er altså nok at se til, når man går i 9. klasse.

I 10. klasse var arbejdet også koncentreret omkring litterær analyse med fokus på personbeskrivelser. Eleverne 
havde fået tildelt en person, var velforberedte og forstod at anvende danskfagets analyseredskaber – udførligt og 
veldokumenteret. Timen fortsatte med uddybende analyse af tekstens personer.

Engelsktimen i 7. klasse har overskriften Tell a story in English, og har som udgangspunkt en oprindelig engelsk 
fortælling, oversat til dansk, og elevernes opgave er at oversætte tilbage til engelsk – naturligvis uden at benytte 
den oprindelige udgave. Bogen er Peter Pedal. Eleverne har arbejdet sammen to og to og præsenterer deres 
arbejde på klassen. Ud over oplæsning er elevernes opgave også at spille/agere det tekststykke, de har arbejdet 



med, og bruger dermed også deres musiske/kreative sider. 

Timen tager også hul på et nyt emne: chokolade, chokolade brands, opskrifter og evt. produktion. Grammatiske 
områder behandles ikke særskilt men indgår som en del af det stof, klassen i øvrigt arbejder med. Endelig en kort 
snak om den efterfølgende uges besøg af engelske skoleelever plus næste års engelsk undervisning og forslag til 
emner.

I 10. klasse trænes både mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. Timen starter med at tale et minut om et eller 
andet emne. Derefter trænes bevidstheden, om hvordan udvides ordforrådet, bl. a. ved at anvende flere 
beskrivende ord og vendinger. Eleverne har produceret sætninger og læser hinandens sætninger højt og drøfter 
betydningen af at læse noget højt. Derefter trænes det modsatte, at gå fra en lang beskrivelse til en kort. Hvor 
meget/lidt skal der til for, at der er tale om en historie?

Her et eksempel: For sale – baby shoes – never worn. Seks ord og man har en fortælling

Eleverne får en skriftlig opgave i tilknytning timens tema.

Stor betydning har det, at uanset klassetrin foregår al kommunikation på engelsk, og eleverne har ingen 
problemer med det.

Tysktimen i 9. klasse bestod overvejende af træning af mundtlig sprogfærdighed med forskellige samtaleøvelser, 
hvor det i højere grad drejede sig om at kunne kommunikere uden at inddrage grammatiske overvejelser. 
Samtalefærdigheden skal også afprøves i andre sammenhænge, bl.a. gennem interviews ved hjælpe af spørgeark.

Undervisningsmaterialet består af både en traditionel lærebog og Gyldendals elektroniske lære- og arbejdsbøger.

Sidste fag under det humanistiske fagområde blev historie, og jeg var med en time i 9. klasse. Eleverne arbejdede 
med folkedrab, holocaust under 2.verdenskrig og den europæiske menneskerettighedskonvention. Sprogligt tungt 
stof, og derfor får hver elev en passage til omformulering til et såkaldt almindeligt dansk, som også skulle læses op 
ved fællessamlingen – dermed markere årsdagen for FNs menneskerettighedserklæringen.

Til det naturvidenskabelig fagområde hører naturligvis matematik, og jeg besøgte i april 7. klasse, der arbejdede 
med funktioner og funktionsbeskrivelser. Klassen fik en test tilbage fra den foregående dag. Efter gennemgang af 
den rigtige løsning, arbejdede eleverne individuelt videre med opgaver fra Geogebra, som tilbyder (gratis) 
elektronisk undervisningsmateriale, tilgængeligt for platforme.

Jeg overværede tre timers undervisning i matematik i 9. klasse. I december arbejdede klassen med lineære 
funktioner og hvilke begreber, der knytter sig til dette emne: f.eks. lige linjer, hældningstal (koefficienter), x/y 
akser, skæringspunkter, funktionsforskrifter – eleverne drøfter dette i grupper og formår at holde fokus og være 
aktive med konstruktive input. Ligeledes er der en god debat, når der løses opgaver fra Matematikbanken.dk – 
opgaver, som også må løses i fællesskab. 

I forårstimerne arbejdede eleverne med funktioner, formler, og begreber som ujævn udfaldsrum og modsat 
hændelse med skiftevis lærerstyret teorigennemgang og opgaveløsning om emnet. Særlig fokus på skriftlig 
opgavetræning som forberedelse til den obligatoriske skriftlige eksamen. Eleverne vælger selv arbejdsformen til 
løsning af deres opgaver, individuelt eller i selvvalgte grupper. Uanset hvilken form er det mit indtryk, at der 
eksisterer en høj arbejdsmoral og koncentrationsevne – ikke kun i denne klasse, der har ret stort antal elever i 
forhold til andre klasser på skolen, men også i det hele taget. 



Jeg var heldig at overvære en enkelt fysiktime i 8. klasse og opleve eleverne i mere praktisk orienterede 
situationer i forbindelse med opstilling af et fysikforsøg. Eleverne fik som indledning gennemgang og instruktion af 
deres lærer i forbindelse med forsøget, både – praktisk og fagmetodisk. Det overordnede emne omhandler i 
stikord begreber som fødevarer – holdbarhed – tilsætningsstoffer – forarbejdede produkter, og eleverne havde 
derfor også undersøgt produkter i et supermarked og på den måde fået indtryk, hvad forskellige fødevarer 
indeholder. Efter forsøget følger en skriftlig forsøgsbeskrivelse af det, eleverne har oplevet og erfaret

Sammenfattende kan jeg sige, at Balletskolen Holstebro på alle måder lever op til de krav, der stilles i folkeskolen. 
Jeg mødte overalt åbne, imødekommende og engagerede elever og undervisere, der gerne fortalte om fag, 
undervisning m.m. 

I alle klasser var der et godt arbejdsmiljø, præget af engagement og koncentration med mulighed for, at alle blev 
set/hørt. Et engagement, som både kommer til udtryk i den daglige undervisning men så sandelig også, når der 
danses. For første gang så jeg elevernes forårsforestilling i deres ønske omgivelser – på scenen for at vise det, de 
går på skolen for, nemlig at danse. Det var en stor oplevelse og en fantastisk opførelse, top professionelt på 
mange måder – samtidig dejligt at se, hvordan der var en plads og en rolle til alle. 

Den allerbedste vurdering eller evaluering kommer imidlertid fra eleverne selv –  i en video fra Balletskolen, 
offentliggjort i april. Ingen tvivl dansen er centrum for deres skolegang og det sociale samvær og trivsel. Det giver 
en fællesskabsfølelse, som smitter af i den boglige undervisning. Dette samme gør disciplinen og koncentrationen 
og ønsket om at blive bedre. Klik på nedenstående link og den lille film.

https://www.youtube.com/watch?v=2wAe-TVKtIc

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.

3.1 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.

5.1 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.

6.1 Uddybning

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

Ja



7.1 Uddybning

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

Ja

8.1 Uddybning

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

Ja

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

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

Ja

11.1 Uddybning



12. 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

12.1 Uddybning

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

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

Ja

14.1 Uddybning

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

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

Ja



16.1 Uddybning

18. Donationer 

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

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

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Augustinus Fondennk Sankt Annæ Pl. 13, 1250 
København

50000,00

19. Tilsynets sammenfatning 

Se afsnit 1 "Under besøgene"

Ja


