
Tilsynserklæring 2015/16 

Rudolf Steiner Skolen i Vordingborg 

Orevej 2, Vordingborg 

Skolekode: 397010 

Tilsynsførende: Lektor cand.pæd. Viggo Nørgaard Nielsen, certificeret tilsynsførende. 

Tilsynet er gennemført efter gældende regler i friskoleloven 

Tilsynets udførelse 

Tilsynet fandt sted tirsdag den 23. februar og onsdag den 24. februar 2016. Tilsynet var aftalt på forhånd 
gennem min kontaktperson. Jeg har modtaget en oversigt over fagene dansk, matematik/regning, engelsk 
og historie. Ud fra den oversigt har jeg valgt, hvilke timer, jeg ønskede at følge.  Andre fag og timer er valgt 
mere tilfældigt uden forudgående aftale.  

Der er endvidere aftalt møde med hele lærerkollegiet torsdag den 17. marts som opfølgning på tilsynet. Det 
er tilsynets plan at tage emnet ”Evaluering af den samlede undervisning”op til diskussion. På skolens 
generalforsamling lørdag den 16. april, er det tanken mundligt at uddybe den skriftlige tilsynserklæring. 

Tilsynet så således ud: 

Tirsdag den 23. februar 2016 

8.15 – 9.30 Hovedfag Historie 5. klasse 

10.15 – 11.00 1. fagtime Dansk ½ 8.klasse 

11.10-11.55 2. fagtime Regning 4. klasse 

11.55-12.50 3. fagtime Dansk/regning ½ 6. klasse (Alternativt: Folkedans 6. klasse p. gr.a. sygdom) 

13.05-1345 4. fagtime Dansk 4. klasse 

Onsdag den 24. februar 2016 

8.15 – 9.30 Hovedfag Dansk/regning 3. klasse 

10.15- 11.00  1. fagtime Regning 5. klasse 

11.10-11.55 2. fagtime Dansk 9. og 10. klasse 

11.55-12.50     3. fagtime Engelsk 6. klasse 

13.05 -1345 4. fagtime Engelsk 5. klasse  

Afrunding på de to dage: Evaluering af tilsynet med ekstern kommunikationsgruppe 



Undervisningen i dansk, matematik/regning, historie og engelsk 

Det er tilsynets vurdering, at undervisningen i ovennævnte fag følger fagbeskrivelsen, som findes på 
skolens hjemmeside. Der forefindes årsplaner for det enkelte fag på det enkelte klassetrin. Sådan som 
tilsynet har oplevet det, er undervisningen systematisk og varieret med praktiske relationer til 
undervisningsemnet. Det er karakteristisk for undervisningen generelt, at det teoretiske i undervisningen 
kædes sammen med det praktiske. 

Dansk 

Dansk i 9./10. klasse 

Tilsynet havde lejlighed til at overvære en prøve på en ”eksamenssituation” i 9./10. klasse. Eleverne fik 
udleveret en tekst: ”Fransk er godt nok et kompliceret sprog” af Annette Bjørg Koeller.  Det er en tekst, som 
er en typisk eksamenstekst for foleskolens afgangsprøve, og det gav tilsynet en kærkommen lejlighed til at 
iagttage, om eleverne ”står mål med”. 

Eleverne fik et kvarter til forberedelse og efterfølgende valgte læreren en tilfældig elev, som ved 
”eksamensbordet” skulle referere, tolke, give eksempler på metaforer og evt. udlede en morale. 

Efter tilsynets vurdering var det en suveræn præstation. Pigen var fri i situationen, tog initiativer, 
refererede, tolkede og havde overskud til en vis humor. 

Det eksempel siger naturligvis først og fremmes noget om den aktuelle elev, men det er tilsynets vurdering 
at klassen er fuldt på højde med, hvad der forventes i dansk i en 9. klasse i folkeskolen. 

Dansk ½ 8. klasse 

Der arbejdes med sproglige genrer. Eleverne fik til opgave at skildre en dramatisk ulykke objektivt uden 
brug af følelseslade ord.  Eleverne fremlagde mundtlig deres tekster for klassen, og der blev på stedet 
korrigeret for fejl. Det forgik på en konstruktiv måde. 

Perioden med genrer, som strækker sig over 3 uger, indeholder bl.a.: Dagbog, breve, digt, film folkeviser 
m.fl. Der var udarbejdet en nøje gennemtænkt undervisningsplan for perioden. 

Dansk 4. klasse 

Af praktiske grunde var tilsynet ikke til stede i timen, men havde en samtale med læreren om, hvad klassen 
for tiden arbejder med, og om hvordan han ser på klassens faglige niveau og arbejdsmoral. For tiden øver 
klassen ordklasser, grammatik og diktat. Læreren fortalte, at han var flittig bruger af tavlen, hvad der 
kendertegner undervisningen på skolen generelt.  

Klassen læser for tiden H.C. Andersen højt for hinanden og læreren fortalte, at han gjorde meget ud af, at 
eleverne forstod de gamle ordformer. 

 

 



Regning/Matematik 

Dansk/regning 3. klasse. Hovedfag 

Emnet var: Køb, salg, fortjeneste.  Der blev indledningsvis talt med børnene om priser generelt og specielt 
om købmanden, som må betale en pris for varen, der ligger på hylden (Indkøbspris) og som skal sælges 
(Salgspris) videre med en vis fortjeneste (Fortjeneste/Tab) De tre begreber blev forklaret grundigt og 
børnene begyndte selv at bruge dem.  Det er tavlen, der holder orden på regnskabet. Den er flot dekoreret 
med pædagogiske tegninger, som børnene også tegner efter i deres arbejdsbøger sammen med 
regnestykkerne. Alle kan være med. Alle er optaget af processen. 

Det er tilsynets vurdering, at børnene har fin forståelse for tal og mængde, indkøb, salg og fortjeneste/tab. 

Regning 5. klasse 

Emnet var brøkregning. Børnene fik udleveret et øveark, som de arbejdede med hele timen. Tilsynet havde 
rig lejlighed til at kigge med og hjælpe børnene individuelt. Der er selvsagt stor spredning på børnenes 
kunnen, men samtalerne med de enkelte elever gav indtryk af fin forståelse for brøkregning. 

Regning 4. klasse 

Klassen begyndte med at repetere tabellerne fra 1-12. Derpå blev der uddelt regneark med øvelser: gange, 
dividere, subtrahere samt brøkregning.  Der var god forståelse for regningsarterne. Tilsynet havde rig 
lejlighed til at spørge ind til tallene. 

Historie 5. klasse. Hovedfag 

Børnene hørte om grækernes forestillinger om himlen, stjernebilleder og guder. De 33 børn blev inddelt i 5 
grupper, hvor de skulle arbejdede med en tekst, tegne et stjernebillede og skrive referat af foregående 
times emne. Der blev lagt op til, at gruppen selv måtte finde den bedste arbejdsform for dem: arbejde 
fælles om det hele eller uddelegere. 

Der var en livlig aktivitet i alle grupper men også mange spørgsmål. Emnet giver anledning til undren og 
spørgsmål. Læreren havde på et tidspunkt nævnt ”Pandoras æske”, og jeg spurgte en tilfældig elev, hvad 
Pandoras æske indeholdt. Hun fortalte historien detaljeret med indsigt og indlevelse..  

Klassen var præget af ro og disciplin. Klasselæreren har børnene i næsten alle fag, et forhold som er typisk 
for en Steiner skole: dansk, engelsk, matematik, geografi, biologi og historie. Andre lærere tager sig af de 
resterende fag.  

Engelsk ½ 6. klasse 

Her har man valgt 2 timer om ugen med den halve klasse og 1 time om ugen med hele klassen. Når klassen 
er delt anvendes bogen: ” Lets do it”, som er læseøvelser og grammatik. Når klassen er samlet anvendes: 
”Break”, som er en opgavebog. Af praktiske grunde, var tilsynet ikke i klassen, men valgte at samtale med 
læreren om undervisningen. Den pågældende lærer har god kontakt til folkeskolen med elever på samme 
klassetrin, og hun var ikke i tvivl om, at hendes 6. klasse ”står mål med” 



Engelsk 5. klasse 

Her var de i gang med et skuespil om Robin Hood. Alt foregik på engelsk, og det var tilsynets indtryk, at 
eleverne gennem deres replikker havde god sprogfornemmelse og en fin udtale - og var frie i spil og sprog.  

Generelt om skolen 

Det er tilsynets vurdering, at lærerne er fagligt og pædagogisk kompetente og velforberedte. De har tillid til 
og kendskab til hinandens fagområder, hvad der udmønter sig i et godt samarbejde og et godt skolemiljø. 
Børnene er efter tilsynets vurdering meget velopdragne. Der gives hånd, når en time begynder, der siges 
vers i kor, børnene sætter sig og er klar. Der er en usædvanlig rolig og afdæmpet stemning i alle de klasser, 
som tilsynet har besøgt. Skolen er præget af, hvad man kunne kalde kærlig autoritet. Men det kommer ikke 
af ingenting. Lærerne er hele tiden opmærksomme på toneleje og adfærd. Ethvert tilløb til høj 
stemmeføring bliver påtalt. Hvis man vil sige noget, rækker man hånden i vejret. En sådan pædagogisk 
konsekvens er alle lærerne tilsyneladende enige om.   

Blandt andet ud fra samtaler med lærerne, undervisningsmateriale, konkrete eksempler på overhøring og 
opgaveløsning efterlader det et indtryk af en meget velfungerende skole med tilfredsstillende faglighed. 

Det er på den baggrund tilsynets vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen foregår på 
dansk, og det er tilsynets vurdering, at skolen lever op til kravet om at forberede eleverne til at leve i et 
samfund med frihed og folkestyre. 


