
Tilsynsrapport 2017 / 2018. 

 

Skole: 525011 

Arrild Privatskole 

Skærbækvej 16 

6520 Toftlund 

 

Tilsynsførende: 

Lasse Brink Lorenz 

Møgelmosevej 7 

6630 Rødding 

 

Tilsynsbesøg: 

Har været på fem tilsynsbesøg, hvor jeg har deltaget til morgensang og i almindelige 

skoletimer. Derudover har jeg talt med eleverne, lærerne, sekretær og skoleleder ved alle 

skolebesøg. 

 

Har deltaget i følgende timer: Dansk i 0./1.klasse, 4./5.klasse og 6./7.klasse.  

                                                     Matematik i 4./5.klasse og 6./7.klasse. 

                                                     Engelsk i 6./7.klasse                   

                                                     Naturfag i 2./3.klasse, 4./5.klasse og 6./7.klasse 

                                                     Musik i 6./7.klasse                                                           

 

Vurdering af elevernes standpunkt: 

Elevernes standpunkter i skolefagene lever helt op til, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen. 



Skolen har et godt undervisningsmiljø og en tryg skolehverdag, hvor eleverne virker 

trygge ved de voksne og ved hinanden, hvilket bevirker, at eleverne har optimale vilkår 

for læring og indlæring både ved klasseundervisning og gruppearbejde. Dette giver et 

godt fagligt niveau. Der er en fin vekselvirkning mellem forskellige undervisningsformer.  

 

Det har været spændende at se, at skolens undervisning spænder over et stort pædagogisk register. 

Har været til musik, hvor eleverne spillede på hjemmelavede instrumenter – har været til timer, 

hvor storskærm og pc’erne var undervisningsmidlet. Men heldigvis er det inspirerende lærere, der 

fanger elevernes opmærksomhed uanset undervisningsmetode. For øvrigt herligt at høre 

fremmedsprog blive talt så meget i sprogtimerne. 

 

 

Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og 

folkestyre: 

Ved skolens morgensamlinger og i den daglige undervisning oplever eleverne at de er en 

del af et skolesamfund – en del af et større fællesskab. Som elev bliver man set og hørt, kan 

være sig selv og lærer at tage vare på fællesskabet. 

Skønt at være med til morgensamling – for mig et rigtig vigtigt fag. Det er her man kan høre de 

store forstællinger – synge sange fra den danske sangskat. Det er også her der skabes blik for 

hinandens forskellighed og hinandens styrkesider. Det er her man kan øve sig i at tale i store 

forsamlinger – det er her man oplever fællesskabet.  

 Hermed udvikles den enkelte elev til at kunne tage aktivt del i et samfund basseret på 

frihed og folkestyre. 

 

Undervisningssprog: 

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk. Heldigvis krydret med Sønderjysk, 

hvilket er et herligt plus! 

 

Øvrigt: 

Det er en fornøjelse at komme på skolen. Bliver altid modtaget godt af børn og voksne. Eleverne 

virker glade og trygge. Lærerne er ligeledes glade, åbne og klar til at gøre deres bedste for eleverne. 



 

 

 

 

 

Rødding den 4.april 2018 

 

Lasse Brink Lorenz 

 


