
Bestyrelsen/Forældrekredsen 
Rønne Privatskole 
Kandegade 11 
3700 Rønne 
 
Att: Marianne Andersen 
 
Skolekode: 400021 
 
   
 
     Rønne d. 19.3.14 
 
 

Tilsynserklæring for skoleåret 2013/2014 vedr. Rønne Privatskole  
 
 

Tilsynet er udført i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler (bekendtgørelse nr. 166 af 
25. februar 2013). 
 
Ved afslutningen af skoleåret 2012/2013 valgte jeg at overvære dele af den mundtlige fysikprøve 
for 9. klasse. Da prøven blev afviklet efter udfærdigelsen af tilsynsrapporten for 2012/13 omtales 
den her. 
Skolen havde søgt dispensation, så prøven kunne gennemføres som en gruppeprøve. 
Gennemførelsen af prøven fungerede fint, og der er ingen tvivl om, at den valgte prøveform 
passer godt til et fag som fysik, hvor den eksperimentelle del fylder meget. Prøven blev 
gennemført i en velplanlagt og rolig atmosfære, så eleverne fik mulighed for at demonstrere både 
deres praktiske og teoretiske færdigheder. Det faglige niveau var højt, og de elever jeg talte med 
udtrykte stor tilfredshed med den valgte eksamensform, der fint afspejler den måde årets 
undervisning har været gennemført på og hvor samarbejdet prioriteres højt. 
Der var i lokalet de ting som eleverne skulle bruge til deres eksperimenter, og eleverne var 
tydeligvis vant til at arbejde i lokalet.  
 
En væsentlig del af skolens samlede undervisningstilbud er tilbuddet til elever med særlige behov. 
I oktober måned havde jeg derfor en struktureret samtale med skolens AKT-medarbejder og en 
struktureret samtale med skolens specialundervisningslærer. 
 
AKT-funktionen er omtalt i ”Trivsels- og antimobbepolitik for Rønne Privatskole” og arbejdet 
udføres af en pædagoguddannet medarbejder, der har en bred erfaring indenfor faget. 
Medarbejderen har gennemgået en uddannelse som AKT-medarbejder og deltager i 
Regionskommunens AKT-netværk, der ledes af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 
Visitationen til AKT-hjælp går gennem skolens leder, og i den forbindelse udfylder de relevante 
lærere et kvalificeret skema, som beskriver elevens vanskelighed samt elevens kompetencer. 
Der arbejdes både med hele klasser og med enkelte elever, og der arbejdes forebyggende med 
f.eks. deltagelse i forældremøde i børnehaveklassen og etablering af forældreaftaler i 7. klasse. 



Der er tildelt ca. 65 årlige timer til arbejdet, hvilket i gennemsnit giver mulighed for at gennemføre 
to klasseforløb og to individuelle forløb om året. 
Det er min vurdering, at der udføres et godt og veltilrettelagt AKT-arbejde på skolen indenfor den 
relativt lille tildelte økonomiske ramme. 
 
I den faglige specialundervisning arbejdes der primært med læse- og matematikundervisning. 
Arbejdet udføres af uddannede lærere, der har suppleret med diverse relevante kurser. Der er 
afsat ca. 11 ugentlige timer til området samt 60 timer til su-koordinatoren. En del af tilbuddet er 
tilrettelagt som en lektiecafé for at kunne støtte en større gruppe elever på samme tid. 
Lektiecaféen er et forsøg, der er startet i indeværende skoleår, og skal evalueres ved skoleårets 
afslutning. Umiddelbart er de første erfaringer positive. Den øvrige undervisning er målrettet 
enkeltelever, og kan både gennemføres i og udenfor klassen.  
Visitationen foretages på samme måde og med de samme skemaer, som anvendes på AKT-
området. Elever med særlige behov identificeres af klassens lærere og ved læsescreening af alle 
klasser fra 0 – 7. klasse. Der afholdes klassekonferencer og der samarbejdes med PPR´s læse-
stavekonsulent og psykolog. 
Specialundervisningen har fået tildelt et lille selvstændigt lokale, som ikke anvendes meget. I 
stedet anvendes et af skolens to mødelokaler eller et nyetableret mindre klasselokale. Der er 
mulighed for at anskaffe de nødvendige materialer. 
Det er min vurdering, at der udføres et fint og målrettet arbejde på området. 
 
Der er i forbindelse med den nye folkeskolereform et stort fokus på inklusion af elever med 
særlige behov. På Rønne Privatskole kan det også være en god idé at udarbejde en overordnet 
beskrivelse af inklusions/specialundervisnings-området, der kan ligge på skolens hjemmeside.  
 
Ved mit andet tilsynsbesøg, der fandt sted d. 12. og 13. november, havde jeg valgt at se på 
sprogundervisningen. 
 
Jeg deltog i en engelsktime i 4. klasse og en engelsktime i 9. klasse, således at begyndertrinnet og 
afslutningstrinnet var repræsenteret. For begge klassetrin foreligger fine årsplaner.  
I 4. klasse anvendes ikke en egentlig lærebog, men hver elev har en arbejdsmappe med forskelligt 
materiale. Undervisningen var meget afvekslende og der blev både arbejdet med samtale og 
oplæsning for hele klassen og med individuelle opgaver. Undervisningen blev gennemført med 
meget samtale på engelsk samt instruktioner, der også så vidt muligt blev givet på engelsk. 
Undervisningsmiljøet var præget af en fin atmosfære, og eleverne var tydeligvis meget glade for at 
arbejde med deres nye fag. Det virkede på alle måder som om klassen er kommet rigtig godt i 
gang mad deres første fremmedsprog. 
I 9. klasse blev der arbejdet med emnet ”From Slavery to Democracy”. Også her blev det engelske 
sprog virkelig brugt. Eleverne skulle først tale sammen parvis med baggrund i nogle udleverede 
kort med spørgsmål og derefter blev der i grupper spillet et lærerfremstillet spil om emnet, hvor 
der hele tiden skulle kommunikeres på engelsk. Miljøet virkede trygt, eleverne turde bruge 
sproget og niveauet virkede højt. 
Engelskundervisningen på Rønne Privatskole startes et år senere end i Folkeskolen, men det er 
min vurdering, at der opnås det samme slutmål. 
 



For at se et andet fremmedsprog deltog jeg i en tysktime i 9. klasse. Også her foreligger en fyldig 
årsplan. Undervisningen foregik så vidt muligt på tysk, men der var en stor forskel på de enkelte 
elevers niveau, hvilket undervisningen tog højde for. Undervisningen var afvekslende og alle elever 
var aktive. Eleverne læste parvis dialoger med spørgsmål og svar op for klassen, og der blev 
arbejdet i grupper, hvor det tyske sprog blev anvendt ved at interviewe hinanden. Også her var 
der etableret et trygt læringsmiljø og det faglige niveau var godt. 
 
Efter tysktimen fik jeg muligheden for at være alene med 9. klassen, så jeg kunne tale med dem 
om deres oplevelse af skolen. 
De beskrev samstemmigt Rønne Privatskole som et godt læringsmiljø, hvor man som elev får lyst 
til at være aktiv og lyst til at læse lektier. Miljøet opleves som roligt, og præget af et højt fagligt 
niveau. Desuden lagde eleverne vægt på, at skolens lærere altid er indstillet på at hjælpe den 
enkelte elev. Som det ses havde eleverne en meget positiv vurdering af skolen, og det eneste 
negative der blev nævnt, var savnet af en kantine. 
 
Ved skoleårets 3. tilsynsbesøg valgte jeg at deltage i en indskolingsdag d. 24. februar. Det var den 
første af periodens tre indskolingsdage, hvor børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse arbejdede 
sammen. Overskriften var ”Eventyr”, og der blev arbejdet i hold, hvor der på hvert hold var elever 
fra alle tre klassetrin. Der var etableret tre værksteder, så holdene havde én dag i hvert værksted. 
De tre værksteder handlede om ”tegneserier”, ”eventyrfilm” og ”dukker/dukketeater”, og jeg 
observerede i værkstederne ”tegneserier” og ”dukker/dukketeater”. 
 
I tegneserie-værkstedet skrev hver gruppe en del af et eventyr og tegnede til. Eleverne overførte 
det derefter til store plancher, som til sidst kunne sættes sammen til en stor bog. Forløbet var fint 
struktureret, så eleverne på en god og grundig måde kom gennem de forskellige processer. 
Eleverne var engagerede og optaget af opgaven. 
 
I dukkeværkstedet blev der fabrikeret handskedukker, så der sidst på dagen kunne opføres tre små 
eventyr. Der var stor aktivitet i dukkefabrikationen, og både børnenes kreativitet og motorik blev 
udfordret. Der blev arbejdet målrettet, så dagen sluttede med tre fine forestillinger. 
 
Det samlede indtryk af indskolingsdagen var meget positivt. Aktiviteterne i værkstederne var godt 
planlagt, eleverne var motiveret for arbejdet og de tre årgange arbejdede fint sammen. Det er 
tydeligt, at eleverne på denne måde lærer at respektere hinanden og at sætte pris på de 
kompetencer, som hver enkelt elev har. Dagene medvirker til at skabe en fællesskabsfølelse på 
skolen og den enkelte elev lærer både noget om samarbejde og noget om sig selv. 
 
En del af skolens målsætning er, at undervisningen skal være på et solidt fagligt niveau. Det er min 
vurdering, at dagligdagen på skolen lever op til dette mål. Som støtte for vurderingen kan der ses 
på karaktergennemsnittet ved Folkeskolens Afgangsprøve, og her ligge Rønne Privatskoles 
gennemsnit væsentligt højere end landsgennemsnittet i samtlige fag. 
 
En anden del af skolens målsætning er en høj prioritering af musiske og kreative aktiviteter, som 
jeg vil foreslå, der ses på i forbindelse med næste års tilsynserklæring. 
 



 
Lov om friskoler og private grundskoler kræver (§ 1 b), at skolerne regelmæssigt evaluerer skolens 
samlede undervisning og udarbejder en plan for opfølgning på evalueringen. 
Der bør på Rønne Privatskole vælges/udarbejde et evalueringskoncept, og de relevante 
dokumenter bør lægges på skolens hjemmeside. 
 
På baggrund af årets besøg på skolen, er det i lighed med sidste år min klare vurdering, at der på 
skolen er en fin atmosfære, hvor børnene fremtræder glade og naturlige. Kontakten mellem elever 
og lærere virker positiv, og er dermed en god baggrund for udviklingen af elevernes forståelse af 
”Frihed og folkestyre”, som også er en del af skolens forpligtigelse. 
Der er på skolen skabt et godt indlæringsmiljø, som hviler på det overordnede formål. 
 
Som det ses af ovenstående, er det mit klare indtryk, at Rønne Privatskole lever op til de krav der 
fra centralt hold stiles til en privatskole og også lever fint op til de målsætninger skolen selv har 
opstillet. 
 
 
 
 
Rud Sletterød 
Certificeret tilsynsførende 
 
 
Tilsynserklæringen er udarbejdet, så den kan præsenteres på skolens generalforsamling i april 
måned. Evt. tilsynsbesøg senere i skoleåret vil blive beskrevet i næste års tilsynsrapport. 
 
 
 
 
  


