
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 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

05-02-2020 8. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

05-02-2020 10. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

05-02-2020 9. klasse matematik Naturfag Jenny Staugaard  

05-02-2020 6. klasse tysk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

20-05-2020 3. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

20-05-2020 5. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

20-05-2020 4. klasse dansk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

20-05-2020 7. klasse engelsk Humanistiske fag Jenny Staugaard  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Formålet med besøgene er at vurdere, om læseskolens undervisning står mål med den tilsvarende undervisning i 
folkeskolen. Undervisningen inddeles i tre fagområder: det humanistiske, det naturfaglige og det praktisk/musiske 
fagområde, og det fremgår af oversigten først i tilsynserklæringen, i hvilke klasser og fag jeg har overværet 
undervisningen. 

Efter hver lektion og hvis muligt i løbet af undervisningen har jeg talt med klassens lærere om timens indhold, 
blandt andet de undervisningsmaterialer og undervisningsmetoder, der blev anvendt i klassen. Hos alle lærere 



møder jeg stor åbenhed og imødekommenhed, hvor alle meget gerne taler om, fagenes indhold, 
undervisningsmaterialer, arbejdsformer og pædagogiske problemstillinger. Også eleverne er nysgerige og 
interesserede og fortæller gerne om, hvad de beskæftiger sig med. Ved mit seneste besøg i 3. klasse fik 
ovenikøbet foræret et helt konkret produkt fra deres danskundervisning: et hæfte med madopskrifter og et 
eksemplar af deres fabelsamling. 

Undervisningsmaterialet er for de fleste fags vedkommende elektronisk  med et stort og differentieret udvalg af 
opgaver til de enkelte emner, hvilket giver mulighed for en højere grad af differentieret undervisning, både 
sværhedsgrad og mængde.

I skoleåret 2019-2020 blev det desværre kun til to besøgsdage på Balletskolen Holstebro, bl. a. på grund af 
Coronakrise. Men som i så mange andre sammenhænge i dette forår, hvor møder, undervisning , individuelle 
samtaler og meget mere er afviklet virtuelt, ja så kan tilsyn også gennemføres online ved at besøge skolens 
hjemmeside og intranet, der indeholder de mange informationer fra de offentlige myndigheders side, og hvordan 
skolen har omsat en helt ny lovgivning  i praksis i forhold til elever, forældre og ansatte – et stort arbejde, især set 
i lyset af hastigheden, hvormed påbud om diverse sikkerhedsforanstaltninger blev sendt ud. .

På skolens hjemmeside kan alle, der besøger siden, finde filmen ”Udeskole i Coronaens tid”, der giver et lille 
indtryk af skolens  håndtering af de begrænsninger, der er blevet påbudt alle uddannelsesinstitutioner, 
genåbningen for de mindste klasser 0. – 5.klasse, med undervisning udenfor og samtidig med, at  
hjemmeundervisning for de ældste klasser fortsatte.

Filmen viser med billeder, tekst og musik tomme klasselokaler og derefter, hvordan undervisningen finder sted i 
det fri, og hvordan skolens omgivelser, bygninger og grønne arealer fungerer som udmærkede erstatninger for 
traditionelle klasselokaler. Filmen slutter rigtig fint med en hilsen til alle elever i klasserne 6. til 10. i form af fotos 
af hver enkelt elev.

Generelt er det mit indtryk, at udendørsundervisningen bliver afviklet på samme ansvarlige og velstrukturerede 
måde som al anden undervisning. Ydermere giver det mulighed for helt konkret større bevægelsesfrihed, der 
samtidig giver udfordringer i forhold til at holde samling på eleverne. Det var ikke en faktor, jeg observerede som 
en hindring for indlæringen, tværtimod tænker jeg, den friske luft og den mere plads giver i alt fald for nogle 
elever bedre betingelser end stillesiddende arbejde i et klasselokale.

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

Jeg overværede undervisning i dansk på klassetrinene 3., 4., 5., 8., 9.  og 10. Da dansk er et centralt fag både på 
grundskole niveau og videre i ungdomsuddannelsessystemet gav besøgene mulighed for at observere og vurdere 
progressionen både på det faglige og pædagogiske plan. .
Undervisningen i de tre første klasser foregik i ”Udeskolen”, og gav mulighed for at være fysisk aktiv og bruge 
bevægelse som et indlæringsredskab.
 I 3. klasse var emnet ordklasser og talemåder, hvor eleverne ud fra en beskrivelse af en situation skulle finde den 
tilsvarende talemåde. Eleverne var inddelt i 3 mands grupper med 12 poster fordelt på det store grønne 
udendørsareal.
4. klasse beskæftigede sig med et mere kreativt aspekt af danskfaget, hvor de som et led i at arbejde med 
filmgenren, havde fokus på slow/quick motion sekvenser, hvor de helt konkret optog små klip med de to filmiske 
virkemidler.
5. klassen arbejdede både med fagets sproglige/grammatiske og den mere kreative side. Området ordklasser blev 
indøvet ved at eleverne skulle bestemme ordklassen plus foretage en på forhånd bestemt bevægelse, idet der til 
hver ordklasse hørte en bevægelse. Et meget fint eksempel på hvordan elementer fra det praktisk – musiske 
fagområde kan understøtte indlæringen i andre fagområder.
Derudover tog klassen hul på et nyt emne, hvor de individuelt skulle arbejde med gyserhistorien som genre, i 
første omgang opbygning, indhold og struktur i en sådan historie.
I 8. og 9. klasse blev der arbejdet hhv.  med diktat og trækning af fordybelsesområdet. Diktatøvelsen er hentet fra 
9. klasse prøvemateriale, så eleverne på et tidligt tidspunkt bliver bekendt med kravene til 9. klasse. Der trænes i 
at kunne skrive hele sætningsdiktaten, særligt svære ord og sætte komma. Når oplæsningsdelene er afviklet, 
bestemmer eleverne selv, hvornår de sender deres besvarelse til evaluering, hvilket giver dem mulighed i deres 
eget tempo at sætte komma og endnu en gang tjekke stavningen i tekst – og indsætningsdiktaten.
I 9. klasse foretages fordelingen af fordybelsesområder ved lodtrækning. Samlet set dækker områderne, det 
eleverne har arbejdet med i årets løb, som eksempel kan nævnes: novellen som genre, weblog, begrebet 
”ondskab”, lyrik om storbyen, et maleri – nogle områder er naturligvis mere populære end andre, men jeg 
oplevede på intet tidspunkt utilfredshed eller frustration over det udtrukne fordybelsesområde.
I 10. klasse arbejdede eleverne i grupper med setup’et til en film, en kreativ opgave men samtidig koblet på en 
analysemetode, i første omganag med fokus på både struktur og indhold.
I tysktimen i 6. klasse var der fokus på indøvelse af grammatiske emner. Udover tavleundervisning tages også her 
fysisk bevægelse i brug, dans kombineret med hjælperemser til at understøtte indlæringen af f.eks. 
bøjningssystemer.
Endelig var jeg ganske kort med i noget af en engelsktime i 7.klasse, hvor det altid overrasker mig at opleve, at 
engelsk er undervisningssproget uanset klassetrin og emne – og det fungerer uden problemer. 



På baggrund af disse iagttagelser er det min klare vurdering at Balletskolens undervisning inden for det 
humanistiske fagområde til fulde står mål med undervisningen i folkeskolen.

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

Jeg overværede matematikundervisning i 9. klasse, der var i gang med emnet Omvendt proportionalitet plus 
opsamling af tidligere opgaver til emnet Funktionalitet. Undervisningsmaterialet var hentet fra Gyldendals 
netbaserede lærebog Matematikbanken.dk, opgaverne løses individuelt eller parvis med efterfølgende opfølgning 
på klassen, hvor læreren får mulighed for at stille tjekspørgsmål i forhold elevernes forståelse og kompetence 
inden for fagområdet.
Til næste time skal eleverne forsøge at overføre de teoretiske metoder til eksempler fra den ”virkelige” verden.
Vurderingen af matematikundervisningen har jeg suppleret med forskellige informationer fra skolens og 
undervisningsministeriets hjemmesider. Interessant er hvordan klarer Balletskolens elever sig i forhold til 9. klasse 
fra andre skoler i Holstebro. Og de klarer sig godt: karaktergennemsnittet i faget ved 9. klasses afgangseksamen 
var 8,6. til sammenligning et landsgennemsnit på 7,1 og for skolerne i Holstebro kommune på 7,5.
På skolens hjemmeside kan man ligeledes læse om matematiklærernes deltagelse i  et ERASMUS projekt i EU regi, 
hvor de sammen med kolleger fra skoler og institutioner fra flere andre europæiske lande er med til at udvikle 
undervisning, der bruger krop og bevægelse som redskab i indlæringsprocessen. Læs yderligere om projektet her.
https://www.balletskolenholstebro.dk/laeseskolen/international-skole/maths-in-motion.aspx

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



Udover at fagområdet består af flere selvstændige fag, er det som beskrevet ovenfor mit indtryk, at der, hvor det 
giver mening, inddrages praktisk – musiske elementer til at styrke indlæringen i de mere boglige fag, som f.eks. 
matematik og fremmedsprog.

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

Ja

7.1 Uddybning

Mine egne iagttagelser, samt de nyeste tal fra undervisningsministeriet (2018/19) viser, at Balletskolen i Holstebro 
karaktertal ligger betydeligt, næsten to procentpoint (hhv. 6,8 og 8,5) over landsgennemsnittet i dansk til 
afgangsprøven. I forhold til de kommunale folkeskoler ligger tallene på hhv. 7,1 og 8,5

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

Ja

8.1 Uddybning

 Jeg henviser til denne tilsynserklærings afsnit om undervisningen inden for det naturfaglige fagområde.

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

Ja

9.1 Uddybning

Også her taler de seneste tal fra undervisningsministeriet (2018/19) for sig selv og  viser, at Balletskolens 
karaktergennemsnit ligger klart over både landsgennemsnittet og folkeskolerne i Holstebro kommune. 
Balletskolens gennemsnit ved 9. klasses afgangseksamen er 10,5 og lands- og kommunegennemsnittet hhv. 8,9 og 
8,0.

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

Skolen arbejder målbevidst med at opbygge elevernes faglige færdigheder og kompetencer, og på den baggrund 
svarer Balletskolens samlede undervisningstilbud til, hvad man som helhedsvurdering kan genfinde i folkeskolen.

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

Overalt på Balletskolen oplever man åbenhed og ligeværd i mellem elever, lærere, ledelse og skolens øvrige 
ansatte. Anerkendelse og respekt præger læringsrummet og giver en oplevelse af, at man som elev bliver set og 
hørt, hvilket er det bedste grundlag for, at der kan finde indlæring sted. 
Eleverne bliver inddraget i skolens hverdag og oplever at have indflydelse og være en del af det fællesskab som 
dagligdagen er på en skole. På den måde bliver eleverne ansvarlige og aktive i det sociale liv på skolen, og 
erhverver sig kompetencer til at kunne tage del i et samfund, der bygger på frihed og folkestyre. 

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

Udover et elevråd har eleverne også mulighed for at give deres mening til kende i forbindelse med 
trivselsundersøgelser, som både vedrører den enkelte elev og det fælles klassemiljø.
Samhørighed og fællesskabsfølelse styrkes også gennem formaliserede kontakter mellem store elever og de små 
elever, men frem for alt gennem den fælles interesse og passion for dansen. 

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 Plads 13, 
st. th. 1250 
København K

50000,00

Ja



18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

50000,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Dansen er den faktor, der binder alle på skolen sammen, både elever, lærere og øvrige ansatte. Ikke kun 
danseundervisningen markerer skolens særpræg, men også udsmykning på gange og i de forskellige klasselokaler, 
som hver har navn efter en berømt balletdanser. 

Derfor var aflysningen af dette års skoleforestilling ganske få dage før opførelsen en meget stor skuffelse. Alligevel 
- kan jeg forstå på skoleleder Kent Sommer,  tacklede alle situationen meget meget fint.

Så meget mere glædeligt er det, at eleverne kunne få lov til at optræde med to udendørs forestillinger, som en 
slags afslutning på skoleåret. 

Gennem dansen har eleverne lært at være koncentreret, fokuseret og disciplineret, kompetencer som de 
overfører til undervisningssituationen, uanset om den foregår udenfor eller indendørs. Måske derfor klarer 
eleverne sig så godt fagligt i sammenligning med elever fra andre skoler, og måske derfor tackler de aflysningen af 
årets danseforestillinger forholdsvis roligt, og efterfølgende den noget anderledes skoledag for både store og små 
elever.


