
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Sct. Joseph Skole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
329017

Skolens navn:
Sct. Joseph Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Lene Kløcker Eilertsen 

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

28-02-2022 8.y Dansk Humanistiske fag Lene Kløcker Eilertsen 

28-02-2022 8.x Dansk Humanistiske fag Lene Kløcker Eilertsen 

28-02-2022 9.a Matematik Naturfag Lene Kløcker Eilertsen 

28-02-2022 7.a Matematik Naturfag Lene Kløcker Eilertsen 

11-03-2022 5.a Historie Humanistiske fag Lene Kløcker Eilertsen 

11-03-2022 4.y Natur/teknik Naturfag Lene Kløcker Eilertsen 

11-03-2022 4.x Idræt Praktiske/musiske 
fag

Lene Kløcker Eilertsen 

11-03-2022 6.a Dansk Humanistiske fag Lene Kløcker Eilertsen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Følgende en beskrivelse af undervisningsbesøgene i skoleåret 2021-22. (kan også tilgås fra 
http://kortlink.dk/2g8yb)

Tilsyn på Sct. Joseph Skole 2021-22



MANDAG 28. FEBRUAR 2022

Lektion:  1

Klasse: 8.y 

Fag: Dansk

Tema: Opgavebanken – eleverne arbejde alene eller i grupper med opgaver fra opgavebanken.

(Uge skema, hvor begge 8 klasser arbejder med en opgavebank i dansk, hvor nogle af opgaverne skal laves på 
tværs af de to 8 klasser)

Lektionens indhold og struktur:

(Morgensamling: to sange, Thøger informerede kort om Ukraine krisen og opfordrede lærerne til at høre om der 
spørgsmål ude i klassen.) Morgensamlingens morgenbøn retter vi mod ukrainerne og beder for dem. 

I timen:

Lærer starter med at samle op på fællessamling og situationen i Ukraine. Læreren beder elever tænker over hvor i 
morgenbønnen, man kan tænke/relatere til situationen i Ukraine.

I dag skal vi arbejde med opgavebanken. 

I går manglede jeg 8 afleveringer – hvorfor.

I åbner jeres opgavebank (3x2 timer med opgavebank) -> skal resultere i 6 frivillige opgaver. Foldebogen er 
obligatorisk og så vælge yderlige opgave. 

Læreren understreger at opgaverne indgår i bedømmelsen og karakteren.

Arbejdsformer:

Læreren introducerer til 3x2 timers opgavebank i den kommende uge.

Eleverne arbejder alene eller i grupper, 



Klasserummet: 6 gruppeborde a 4-6 elever.

23 elever tilstede

MANDAG DEN 28. FEBRUAR 2022

Lektion: 2

Klasse: 8x 

Fag: dansk

Tema: Opgavebanken – eleverne arbejde alene eller i grupper med opgaver fra opgavebanken.

(klassen skulle læse 1 roman og kunne vælge mellem 2 romaner)

Lektionens indhold og struktur (2 lektion)

Læreren har i 1. lektion introduceret til ugen opgavebank arbejde (3x2 timer), hvor eleverne skal løse 6 opgaver 
enten alene eller i grupper. 

Eleverne krydser af i opgaveskemaet på tavle i klassen, hvor langt de er nået og har vist læreren. Læreren også 
lavet tilsvarende læseskema, så eleverne kender skemaet.

Arbejdsformer:

Klassen sidder i 2 lektioner i par eller mindre grupper og arbejder. Koncentrationen varierer fra grupperne, men 
der arbejdes med opgaven og læreren går rundt og taler med grupperne.

Klasserummet: 6 gruppeborde a 4-6 pladser. 

MANDAG DEN 28. FEBRUAR 2022

Lektion: 3

Klasse: 9A

Matematik

Tema: Dannelsestime (sidste skoledag)

Lektionens indhold og struktur: Sidste skoledag: Det virker ikke som hun har lavet en plan for hvordan klassen 
skal arbejde med at planlægge sidste dag.



Eleverne bringer forskellige forslag i spil og en klassekammerat laver referat. 

Lærer. Prøv at tænke alternativt og husk at I også er rollemodeller for kommende afgangsklasser. 

Hvad er formålet med sidste skoledag?

Hvordan kan det blive en god dag for alle?

Hvordan kan I opleve at det en skæg dag, hvor I tager ansvar og planlægger sidste skoledag?

Hvordan er man rollemodeller?

Lærer: hvad skal jeg tage med til forældremødet?

Arbejdsformer: Plenum – hvor lærer er ordstyrer

Klasserummet: 3 bordrækker

23 elever

MANDAG DEN 28. FEBRUAR 2022

Lektion: 4

Klasse: 7A  

Fag: matematik 

Tema: Sandsynlighed

Lektionens indhold og struktur: Læreren samler op hvad klassen arbejdede med sidste time

- Begreber: gunstig og mulige 

- Matrixtabel – hvad kan man se af tabellen? Og hvad er sandsynligheden 

- Tælletræ

Lærer introducerer dagens opgaver – med instruktion af hvad der så skal ske. 



Individuel opgave

Parvis opgaver fra bogen (opg. 5+6+evt 4)

Ved overgangen til pararbejdet stiger støjniveauet markant og læreren hjælper med at få organiseret, fokuseret 
og ”støjkontrolleret” klasselokale.

Læreren samler kort op på de individuelle opgaver. 

Læreren spørger ud til hvorfor støjniveauet var så højt i anden halvdel af timen? Vi skal hjælpe hinanden med at 
kunne arbejde (begræns støjen)

Frokostpausen: 

Bordbøn inden vi spiser

Ser nyheder om Ukraine (Ruslands invasion) mens klassen spiser (Ultra Nyt)

Arbejdsformer: Lærerstyret repetition i klassen

Opgaveløsning: individuel og pararbejde

Klasserummet: 5 gruppeborde med 4-5 elever

23 elever tilstede

 

FREDAG DEN 11. MARTS 2022

Lektion: 1

Klasse:  5A

Fag: Historie

Tema: rettigheder

Lektionens indhold og struktur: 



Lærer laver navnopkald – god morgen til elevnavn

Opsamling på sidste time - hvad arbejdede vi med i sidste time?

Eleverne bidrager: rettigheder som barn i Danmark

Lærer:  i dag skal vi lave en opgave: 

- hvor vi skal undersøge hvor jeres tøj/sko er lavet?

- Hvorfor tror I det er lavet i det land?

- Tøjmærke – hvad er det og hvad betyder det for jer?

- Mobil – hvor er den lavet?

Lærer: vi skal huske støjniveauet ikke vokser når vi arbejder med opgaven? I må være 2 eller 3 sammen og I 
skriver svarene på opgavearket. I har til kl. 8.30

Lærer. I skriver jeres svar på skemaet på tavlen og så samler vi op lige om lidt.

Lærer: Vi gennemgår skemaet og finder ud af hvor jeres tøj/sko er produceret.

(I næste time skal vi tale om hvorfor disse lande producerer meget af vores tøj)

Arbejdsformer: 

Lærerstyret – repetition, 

Par/gruppe arbejde

Opsamling i plenum

Klasserummet: Hestesko og 3 par borde i midten. 



FREDAG DEN 11. MARTS 2022

Lektion: 2

Klasse:  4Y

Fag: Natur/teknologi

Tema: Affald og genbrug (observerer anden lektion af to)

Lektionens indhold og struktur: 

Gruppevis arbejder eleverne med at undersøge – ”hvad smider I ud derhjemme og kan noget af det genbruges?”

Lærer: lad mig høre hvad I har talt om? – skriver elevernes bidrag på tavlen og lærerne spørger yderligere ind til 
elevernes bidrag.

F.eks. 

Tøj om til bamser, sælge, donere

Metal om til cykler, bestik, dåser 

Ispinde om kræmmerhuse

Stof/garn om pynteting, 

Plastik om kopper, øreringe, 

Madrester til kompost 

Pap om til nyt pap, papir

Har I forskellige beholdere til affald?

Eleverne markerer

Hvilke af det I har nævnt på tavlen, kan nedbrydes?

Eleverne bidrager med eksempler på ting de selv, deres forældre eller andre smider i naturen og giver bud på om 
det kan nedbrydes.



Lærer: se på billederne og svar om hvad der sker med det i naturen?

Eleverne markerer

Når vi skal på ekskursion til yderzonen skal vi se og høre mere om at sortere affald og genbruge.

Lærer: Nu skal I løse opgave på computeren om nedbrydningstid for forskellige ting. Vi starter med at se en video, 
som viser hvor længe det tager før et æble er nedbrudt. 

Lærer: lad os se hvad I har svaret – gennemgang af svarene og hvor blev I overrasket?

Arbejdsformer:

En variation mellem lærerstyret intro/opsamlinger og gruppearbejde.

Klasserummet: 6 gruppeborde

18 elever

FREDAG DEN 11. MARTS 2022

Lektion: 3

Klasse:  4x

Fag: Idræt

Tema: Volley (observerer første af to lektioner)

Lektionens indhold og struktur: 

Lærer: Vi har mistet lidt tid i dag, fordi en jeres kammerater blev utilpas.

Fortsætter med volley. 

Opvarmningsspil:

-fangere skal have bold før de kan fange andre (to fangere og 1 bold), de døde skal sætte sig.



Lærer: lad os prøve, fordi det er nemmere at se spillet og så besvarer vi spørgsmålene på den måde.

Øvelsen fungerer hurtigt og lærer justerer øvelse med flere fangere og bolde for at øge intensiteten.

Lærer: vi slutter opvarmning af med kinesisk fodbold 

Øvelse: rundkreds, hvor eleverne står med spredte ben og fødderne mod hinanden i kredsen. Gælder om at score 
ved at trille bold gennem andre i rundkredsen.

Lærer: introducerer til volley-øvelse

Øvelse 1: forøvelse til fingerslag

-vi har de sidste gange kaste og grebet bolden og det har givet godt med spil 

- i dag skal vi introducere til fingerslag. Vi starter med at kaste/gribe men på en måde hvor man holder bold 
mindst muligt 

-arbejd sammen parvis

- se hvordan to af jeres kammerater gør det (fokus: grib bold over hovedet og afvikle kast hurtigt med arme over 
hovedet)

-vi skifter makker og fokus: præcise afleveringer og bevægelse

Øvelse 2: (fokus: hurtige afleveringer og holde koncentrationen)

-fem bolde per banehalvdel (flyt bolden diagonalt hurtigst muligt ved at aflevere på tværs af banen til alle.) holdet 
der først får 5 bolde diagonalt har vundet.

Lærer: Nu spiller vi – fokus på aflevering med to hænder og hold kortest tid på bolden.

 

Arbejdsformer:

Lærer instruerer øvelser og eleverne deltager konstruktivt i øvelserne. 

Klasserummet: Sko, strømpesokker og bare tæer.

 

FREDAG DEN 11. MARTS 2022

Lektion: 4

Klasse:  6A



Fag: Dansk (Vikar)

Tema: Analyse af sang (observerer anden time ud af to lektioner)

Lektionens indhold og struktur: 

Klassen har vikar, hvor klassens lærer har oplyst hvilke opgaver der skal arbejdes med.

Opgave 1: 

a) Eleverne analyserer en sang parvis/gruppevis (kan vælge blandt tre sange, som lærer har angivet).

Eleverne skal selv finde en dansk kunstner/sang, som de skal analysere. 

Opgave 2: (hvis færdig med analyser)

Start med at læse roman. 

Lærer går rundt og hjælper eleverne og hjælper med at holde fokus på opgaven.

Arbejdsformer:

Par/gruppearbejde, hvor eleverne analyser sang sammen.

Individuelt arbejde med selvvalgt sang

Klasserummet: Bordene er organiseret som par eller gruppeborde

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

Elevernes standpunkt står for ovennævnte fag mål med det som kræves i folkeskolen. Skolens faglige resultater 
ligger over både Ringsted Kommunes resultater og landsgennemsnittet.

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

Ja

8.1 Uddybning

Elevernes standpunkt står for ovennævnte fag mål med det som kræves i folkeskolen. Skolens faglige resultater 
ligger over både Ringsted Kommunes resultater og landsgennemsnittet.

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

Ja

9.1 Uddybning

Elevernes standpunkt står for ovennævnte fag mål med det som kræves i folkeskolen. Skolens faglige resultater 
ligger over både Ringsted Kommunes resultater og landsgennemsnittet.

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

På basis af de observerede fag i den fysiske undervisning vurderes, at eleverne har udmærkede, alderssvarende 
færdigheder og kompetencer. Undervisningen indeholder relevante undervisningsmetoder og planlægning af 
undervisningen, som inddrager og udfordrer såvel den enkelte elev som hele klassen.
Det vurderes at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Lærernes faglige og didaktiske overvejelser fremgår tydeligt i de observerede undervisningslektioner. Lærerne er 
bevidste og tydelige i deres gennemførsel af undervisningen, så det for klassen og den enkelte elev skabes 
mulighed for faglig udvikling og styrkelse af elevernes samarbejdskompetencer. Der er fokus på, at eleverne skal 
udvikle ejerskab til deres egen og klassens læringsprocesser og under besøgene opleves et positivt 
undervisningsmiljø i klasserne og aktivt deltagende elever. Undervisningssproget er dansk. Dataark med 
eksamensresultater kan ses på http://kortlink.dk/2g8ye 

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

F.eks. er skolens morgensamling rammen om fællesskabet, hvor der gives
beskeder klasserne og elever i mellem.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Sct. Joseph arbejder med aktiviteter, hvor eleverne naturligt lærer om demokrati og frihed - eksempelvis gennem 
elevråd (lille og store elevråd). 

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

Ja



14.1 Uddybning

I skolens værdier og pædagogiske grundholdning fremhæves det bl.a, at skolens opgave er at danne og uddanne
eleverne til demokrati og ligeværd som en livsholdning. Dette sker i den daglige undervisning, hvor lærere 
sammen med eleverne skaber trygge og respektfulde relationer og læringsmiljøer.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

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

Ja

17.1 Uddybning

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning



20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

Tilsynet kan udtale, at Sct. Joseph Skole fremstår, som en skole, hvor gensidige respekt præger dagligdagen.

Dialogen mellem elever og lærere er præget af gensidig respekt og der tages hånd om den enkelte elev såvel som

hele klassen. Skolens målsætning om at være en skole, hvor tryghed, tillid og faglighed er i centrum opleves også

under besøgene på skolen.

Det er et tilpasset fagligt niveau i undervisningen og eleverne arbejder og forberedes ud fra mål -og

kompetencestyret tilgang. 

Elevernes deltagelse i timerne under besøgene er generel høj og understøttes af klassekvotient, som muliggør, at

læreren kan nå rundt i timerne og hjælpe og udfordre den enkelte elev.

Nej


