
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Marieskolen:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280658

Skolens navn:
Marieskolen

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Birgitte Boelt  

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

08-12-2020 5.kl Historie Humanistiske fag Birgitte Boelt  

08-12-2020 8.kl Matematik Naturfag Birgitte Boelt  

08-12-2020 9. kl. Dansk Humanistiske fag Birgitte Boelt  

08-12-2020 7.kl Engelsk Humanistiske fag Birgitte Boelt  

08-12-2020 0.kl. Sang/musik Praktiske/musiske 
fag

Birgitte Boelt  

08-12-2020 6.kl. Dansk Humanistiske fag Birgitte Boelt  

08-12-2020 8.kl. Matematik Naturfag Birgitte Boelt  

13-04-2021 2.kl Matematik Naturfag Birgitte Boelt  

13-04-2021 3.kl. Matematik Naturfag Birgitte Boelt  

13-04-2021 0.kl. Dansk Humanistiske fag Birgitte Boelt  

13-04-2021 4.kl. Naturfag Naturfag Birgitte Boelt  

13-04-2021 1. kl. Sang og musik Praktiske/musiske 
fag

Birgitte Boelt  

13-04-2021 5.kl. Dansk Humanistiske fag Birgitte Boelt  

13-04-2021 9. kl. Matematik Naturfag Birgitte Boelt  

21-04-2021 0. kl. Dansk Humanistiske fag Birgitte Boelt  

21-04-2021 9. kl. Engelsk Humanistiske fag Birgitte Boelt  

21-04-2021 5. kl Naturfag Naturfag Birgitte Boelt  

21-04-2021 7.kl. Tysk Humanistiske fag Birgitte Boelt  

21-04-2021 5. kl. Engelsk Humanistiske fag Birgitte Boelt  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har i år lagt mine besøg over 3 dage med en fagfordeling der spænder bredt ligesom der i mine besøg også har 
været taget hensyn til en stor aldersspredning. Det er  kendetegnende for hele skolens virke, at der er fokus på  
faglighed, som er en af skolens grundværdier. På samme vis er trivsel og nærvær også synlige værdier i skolens 



dagligdag.  Jeg har fulgt skolen fra dens start i 2015 og er nu på mit sidste år som tilsynsførende. I de næsten 6 år, 
som er gået, er skolen kommet godt fra start og udvikler sig fortsat. Der har været arbejdet med at finde et solidt 
ståsted både i forhold til undervisningsværdier og kollegialt. Der er på nuværende tidspunkt en flot 
sammensætning af fagligt dygtige lærere, som underviser i overensstemmelse med skolens værdisæt og som har 
en meget fin kultur indbyrdes - og en tryghed i forhold til hinanden, som giver mulighed for supervision indbyrdes.

Skolens valg af "flexklasser" har fra skolens start været et valg, som er en væsentlig grundsten for skolens 
undervisningspraksis. Under Corona har det ikke været muligt at gennemføre denne niveaudeling. Det har vist sig, 
at såvel lærere som elever savner disse flexklasser, så der har skolen fået en ufrivillig form for dokumentation for, 
at det er et rigtigt valg.

Skolen arbejder konstant på at forbedre og udbygge muligheden for at finde egnede faglokaler og 
samarbejdspartnere. Der er således indgået en samarbejdsaftale med Tønder Kulturskole i faget musik, der er 
indgået aftaler med Tønder Gymnasium om  lån/leje af faglokaler og idræt foregår i Tønder Hallernes fine 
faciliteter.

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

Det er kendetegnende for alle de humanistiske fag, at der arbejdes fagligt og målrettet frem mod de afsluttende 
prøver og krav som i folkeskolen. Eleverne vænnes til at arbejde selvstændigt og gå i dybden med forskellige 



relevant emner i forhold til fagene.

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

4. klasse har naturfag og skal arbejde med emnet "vand" - der stilles skarpt på vores vandforbrug - og der ses en 
instruktiv video om emnet før det egentlige arbejde påbegyndes. I 5. klasse er det "øjet", som skal kendes og 
analyseres i forhold til alle delfunktioner.

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

Det er helt klart en udfordring på skolen, at der ikke er adgang til faglokaler for at kunne tilgodese undervisningen 
i forhold  det praktisk-musiske.
Skolen har derfor fundet på alternative løsninger. B.la. har man indgået et samarbejde med den lokale Kulturskole. 
PÅ samme vis har der ved flere fordybelsesuger været fokus på det praktisk-musiske. Så skolen er helt bevist om 
at tilføre området et fagligt løft.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning



I forhold til faget dansk har jeg oveværet lektioner i 0. klasse. Fra starten indføres eleverne i forberedende opgaver 
til elementer af faget. F.eks, arbejdes der på en legende måde med grammatik, der løse morgenopgaver. Eleverne 
trænes i at lytte, være end del af et fællesskab, løse selvstændige opgaver. Der er også fokus på trivsel og 
socialisering.
I 5. klasse er der online undervisning. Emnet er grammatik. Eleverne synes, at det er tungt at sidde med alene. Der 
arbejdes også med at finde "computerspil", som eleverne skal analysere og efterfølgende fremlæge deres 
resultater for klassen.
I 9. klasse er der reklamer på programmet. Der gennemgås de væsentlige danskfaglige begreber i forhold til at 
kunne analysere en reklame - en kommunikationsanalyse. Eleverne opfordres til at tage notater til brug i den 
senere prøve til sommer.

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

Ja

8.1 Uddybning

I faget matematik har jeg fuldt undervisningen fra 2. klasse. Her skulle der måles bamser - børnenes egne 
medbragte bamser. Motiverende for eleverne  at tage egne bamser med. Herefter skulle der arbejdes med 
divisionsopgaver på egen hånd. Ved næste besøg arbejdes der "regnehistorier" , der har 3 vigtige krav: lav et 
regnestykke, skriv en tekst som ramme og fuldend med en tegning. Der fokuseres på daglige læringsmål, der kan 
ses eksplicit på tavlen.
I 3. klasse programmerer eleverne - og eleverne er meget optagede af dette arbejde. Der anvendes: code.org. 
Lærer giver udtryk for en frustration i forhold til manglende niveaudeling under Coronaen - det er vanskeligt at nå 
alle elever. De dygtigste svigtes. En enkelt elev er kun engelsktalende, så læreren underviser på engelsk overfor 
denne elev.
9. klasse har online undervisning og er nået til at skulle repetere indlært stof og har lige haft terminsprøver. Der er 
blevet trænet til den mundlige prøve. Eleverne har kunnet booke en "skærmtid" hos læreren. Det har fungeret 
rigtig godt, og der har været fine fremlæggelser på teams - uden småsnak.

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

Ja

9.1 Uddybning

Engelsk er overværet på flere klassetrin - i 5. klasse blev der arbejdet med "King Arthur" (the sword in the stone) - 
opgaven var at læse,.
forstå og finde svære ord.
I 7. klasse skal eleverne holde et opæg på engelsk - de skal vælge et emne  ud fra: Events that changed history. 
Læreren taler engelsk hele tiden - også 
når eleverne skal hjælpes. Formålet med opgaven er at eleverne lærer at tale er flydende engelsk.



I 9. klasse arbejdes der frem mod prøven. De skal holde oplæg om et emne, der er relevant i forhold til en 
engelsktalende kultur. Emnet skal fortælle
noget om kultur og samfundsforhold.
I faget tysk (7. klasse)arbejdes der med grammatik (bøjninger). Man bruger b.la. siden: grammatip.com. 
Indlæringen foregår også ved en sprogleg.
I historie har jeg fulgt undervisningen i 5. klasse. Eleverne har arbejdet med emnet opdagelsesrejsende. Det nye 
emne er "Renæssancen", og eleverne får en fælles opstart på emnet, der skal danne baggrund for det 
efterfølgende arbejde.
Det er kendetegnende for faget engelsk, at der arbejdes fagligt og målrettet frem mod de afsluttende prøver og 
krav som i folkeskolen. Eleverne vænnes til at arbejde selvstændigt og gå i dybden med forskellige relevant emner 
i forhold til faget. Ligeledes er der også fokus på den kommunikative del og indlæring af det fremmedsprog.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

I historie har jeg fulgt undervisningen i 5. klasse. Eleverne har arbejdet med emnet opdagelsesrejsende. Det nye 
emne er "Renæssancen", og eleverne får en fælles opstart på emnet, der skal danne baggrund for det 
efterfølgende arbejde.

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Det er kendetegnende for alle fag, at der arbejdes alsidigt, fagligt og målrettet frem mod de afsluttende prøver og 
krav som i folkeskolen. Eleverne vænnes til at arbejde selvstændigt og gå i dybden med forskellige relevant emner 
i forhold til fagene.

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



13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Det har igennem årene været en fornøjelse at se, hvordan eleverne fra de er helt små b.la. gennem 
morgensamlinger dannes - også i forhold til en demokratisk dannelse. Det kendetegner derudover hele skolens 
kultur , at der er fokus på dannelse og trivsel. Og det er at læse i skolens grundværdier, som også er tydlige i 
skolens daglige virke.

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

Ja

14.1 Uddybning

Ved gentagne lejligheder er jeg stødt på, at der arbejdes med emner på alle klassetrin som giver eleverne et 
nationalt og globalt kendskab  til såvel friheds- som menneskerettigheder. Stort som småt.

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

Jeg tænker, at det ligger implicit i hele skolens kultur - i form af lige medbestemmelse i klassen, i elevrådsarbejde 
og elvernes omgang med hinanden. 



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

Ja

17.1 Uddybning

Skolen har dannet elevråd - og eleverne har ved flere lejligheder fået deres ønsker gennemført på demokratisk vis.

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

Ja

19.1 Uddybning

Skolen har ikke en nedskrevet praksis, men der er på skolen en kultur og en diskurs omkring underretninger, som 
gør, at de ansatte er deres underretningspligt bevidst.

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?

21.1 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

920,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

Nej



Som tidligere nævnt er det mit sidste år som tilsynsførende på privatskolen Marieskolen - som jeg har været på 
siden 2015 - 2021. Det er min klare opfattelse, at skolen bestræber sig på at efterleve deres værdisæt om at være 
en skole, som b.la. har fokus på det faglige, trivsel og nærvær. Det er for mig at se lykkedes for skolen, at få 
flexklasser til at være en succes, som  hjælper den enkelte elev ud fra netop individuelle hensyn i forhold  til niveau 
og modenhed. Flexklasser foregår på en fleksibel måde, således at man kan flytte sig i takt med ens behov og 
faglige formåen. Måske har vi her et bud på en undervisningsdifferentiering, som lykkes - og efter lærer, lederes og 
elevers udsagn er alle glade for denne mulighed for opdeling. Skolen har et højt ambitionsniveau på all parametre 
- og er konstant i udvikling mod en endnu bedre skole. Ledelse og lærere brænder for deres skole. og der er stor 
ros fra ledelsen i forhold til, hvordan lærerne har været omstillingsparate og vist en kæmpe stor ansvarlighed i 
Coronatiden. Elevtallet er  støt stigende og er efter 6 år oppe på 185 elever. Det har skabt pladsproblemer men 
ved indkøb af ny bygning er der taget højde herfor. Udfordringer løses på skolen - og der er en visionær tilgang til 
det at skabe skole. Faglokaler til naturfag lånes på gymnasiet, der er nabo til skolen, musik afholdes i samarbejde 
med Tønder Kulturskole, som også ligger i gåafstand til skolen, og det samme gælder idrætsfaciliteter, hvor byens 
haller ligeledes kan nås på et frikvarter. 

Så der er en vilje til og en løsningsorienteret måde at drive skole på, der opfylder de krav, som der er svarende til, 
hvad er kræves i folkeskolen.


