
 

 

Tilsynserklæring d. 9. april 2019 

Skolens navn og skolekode: Kolding Realskole  
skolekode: 621019 
Navn på den tilsynsførende: Ove Eskildsen 
 
Datoer for tilsynsbesøg: Et indledende møde med skolens leder d. d. 19. september. Tilsynsbesøg: 
d. 10. december 2018, d. 23. januar 2019 og d. 6. marts 
 

Jeg har i dette skoleår været på besøg på Kolding realskole 4 gange. 

Henholdsvis d. 19. september, d. 10. december, d. 23. januar og d. 6. 

marts. Jeg har foruden at overvære 17 læreres undervisning haft samtale 

med Dorte Peschardt og andre af skolens ledere om tilsynets 

fokuspunkter. 

Tilsynet er koncentreret om de 3 videnskabsområder: det naturfaglige 

område, det humanistiske område og det praktisk-musiske område. 

I det humanistiske område har jeg overværet undervisning i: 

6c engelsk, 7e dansk, 8g samfundsfag og 9c tysk 

I engelsk i 6. klasse og i 9. klasse i tysk arbejdede eleverne med julen som 

tema. Her undersøgtes forskellen mellem dansk og henholdsvis engelsk 

og tysk jul. Der blev endvidere trukket linjer til andre landes jul.  

I dansk i 7e kom jeg ind til sundhed og seksualundervisning, hvor 

omdrejningspunktet og samtalen handlede om elevernes erkendelse af 

egne grænser og rettigheder samt forståelse for andres. 

I samfundsfag i 8g arbejdede klassen med forskellige politiske partier og 

to hold skulle i denne time fremlægge for klassen. Venstre og 



enhedslisten blev præsenteret. Efter fremlæggelsen skulle de øvrige 

elever spørge ind til partiet. 

Undervisningen i det humanistiske fagområde står fuld på højde med 

undervisningen i folkeskolen. 

 

I det naturfaglige område har jeg besøgt: 

1c i matematik, 7h i geografi, 7f i fysik/kemi, 7e i biologi, 8h i fysik/kemi, 

8g i biologi. 

I 1c arbejdede eleverne med forskellige matematiske opgaver og der, 

hvor der var brug for hjælp, kunne jeg heldigvis også give en forklaring.  

I de ældre klasser arbejder eleverne frem mod naturfagsprøven startede 

og får introduktion til undersøgelsesdesign og øvelse i at opstille: 

Problemstilling – hypotese – undersøgelse – resultat – konklusion – 

formidling. 

I biologi i 7e var fordøjelsessystemet på centrum for undervisningen. Der 

blev samtalt om mund, svælg, spiserør og mavesæk.  

I det naturfaglige område står undervisningen fuld på højde med 

undervisningen i folkeskolen. 

I den naturfaglige fagkreds arbejder lærerne tæt sammen i teams, 

planlægger sammen og udvikler på faget. Dette har sandsynligvis været 

medvirkende til at elevernes gennemsnitlige standpunkt ved 

naturfagsprøven over et år er steget fra 7,6 til 8,5 

  

I det praktisk-musiske fagområder har jeg overværet 4c i musik og sløjd, 

5a i billedkunst og håndarbejde og 6c i sløjd og madkundskab. 



I billedkunst skulle eleverne efter skitser lære at lave linoleumssnit. I 

håndarbejde arbejde eleverne med individuel design af tasker, i 

sløjdundervisningen hjælper eleverne hinanden med deres projekter. I 

madkundskab tilbereder eleverne regnbuemad af frugt og grøntsager. I 

musik læres sange og der klappes rytmer.  

Fælles for undervisningen i det praktiske musiske område er at eleverne 

engagerede og deltagende, og arbejder koncentreret med de opgaver, de 

er blevet sat til. 

Klasserne er delt i halve klasser i de praktisk-musiske fag, hvilket giver 

gode muligheder for lærerne til at komme rundt og hjælpe, hvor det er 

nødvendigt. 

Også i det praktisk-musiske fagområde står undervisningen fuld på højde 

med undervisningen i folkeskolen. 

 

Sidst, men ikke mindst har jeg også besøgt 0a, som fejrede 100 dagesuge. 

Eleverne starter med at nævne dagens navn, måned og år.  Der en god 

anerkendende samtale med børnene. Sidenhen er bevægelse i fokus – 

hvor mange kan hoppe på ét ben i 100 sekunder. Der er anstrengende for 

små ben.  

Jeg har også med glæde deltaget til morgensang, hvilket giver dagen et 

godt skud energi. 

 

Når jeg kommer på tilsyn, bliver jeg altid mødt af velvillige elever og 

lærere og jeg bliver altid budt indenfor i undervisningen. Eleverne 

opfatter mig heldigvis ikke som et mærkeligt fremmedelement i 

undervisningen, men spørger gerne frejdigt ind til hvad jeg er for én, og 



det får de naturligvis svar på. I de små klasser og når eleverne arbejder 

med opgaver, har jeg mulighed for at hjælpe, når det er påkrævet og 

samtidig er det muligt at få samtaler med dem om skolen og faget. Det 

gør de i stor tillid.  

I de ældre klassetrin, fx når de arbejde med projekter op til 

naturfagsprøven, er det også muligt at få indblik i elevernes faglige 

interesser og hører om hvilken faglig synsvinkel, de arbejder med. 

Via tilsynet har jeg kunne konstatere at undervisningen på Kolding 

realskole er meget velovervejet både i forhold til indhold, metode og 

samarbejdsformer. Den forestås af kompetente lærere med didaktisk 

overblik. 

Undervisningen er medinddragende og involverende, er præget af en fri 

tone, hvor alle kan give deres besyv med og det medvirker dermed til den 

demokratiske dannelse. Der bliver ikke forskelsbehandlet mellem piger og 

drenge. Skolen har elevråd i de ældste klasser og er præget af, at vi lever i 

et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen foregår på dansk, 

med mindre eleverne bliver undervist i sprogfagene. 

Kolding Realskolen opfylder til fulde de forpligtigelser skolen er pålagt af 

undervisningsministeriet. 

  

Tilsynsførende  

Ove Eskildsen 


