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

Skolekode:
213007

Skolens navn:
Søborg Privatskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Allan Henriques  

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

10-05-2021 4.klasse naturfag Naturfag Allan Henriques  

10-05-2021 5.klasse naturfag Naturfag Allan Henriques  

10-05-2021 4.klasse matematik Naturfag Allan Henriques  

10-05-2021 5.klasse matematik Naturfag Allan Henriques  

10-05-2021 4.klasse dansk Humanistiske fag Allan Henriques  

10-05-2021 5.klasse dansk Humanistiske fag Allan Henriques  

11-05-2021 8.klasse matematik Naturfag Allan Henriques  

11-05-2021 8.klasse fysik Naturfag Allan Henriques  

11-05-2021 8.klasse biologi Naturfag Allan Henriques  

11-05-2021 8.klasse fysik Naturfag Allan Henriques  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Det har været forbundet med vanskeligheder at besøge skolerne som tilsynsførende i 2020/21- ligesom det var 
det året før. Heldigvis lykkedes det til sidst. Og selv om det ikke kunne undgås, at besøget bar præg af den tid, 
som havde været fyldt med udfordringer for skolerne, så var det som altid rart at være tilsynsførende på Søborg 



Privatskole. Der er en behagelig og tillidsfuld stemning på skolen, og som tilsynsførende bliver man godt modtaget 
af såvel elever som personale.

Jeg havde ud over besøg i forskellige klasser samtaler med ledelsen og et par lærere og talte også med elever fra 
8. klasse.

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

Inden for det humanistiske fagområde står undervisningen på Søborg Privatskole mål med, hvad der kan 
almindeligvis kræves i folkeskolen. Der er på nogle klassetrin nogle elever, som fagligt inden for det humanistiske 
fagområde har udfordringer. Skolen tager hånd om de elever og har udarbejdet planer og tolærerordning, som 
tilgodeser de pågældende elevers behov for støtte.

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

Det er mit klare indtryk, at undervisningen inden for det naturfaglige område står mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. De ovenfor nævnte udfordringer gælder i nogen grad også i det naturfaglige fagområde, og 
skolen tilgodeser også i denne forbindelse disse elevers behov.

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

Selvom året har medført begrænsninger for nogle af de praktisk-musiske fag, er det min opfattelse, at 
undervisningen også inden for dette område står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

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

Ja

7.1 Uddybning

Elevernes standpunkt i dansk står mål med, hvad der almindeligvis kræves  i folkeskolen. 

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

Ja

8.1 Uddybning



Elevernes standpunkt i matematik står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

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

Ja

9.1 Uddybning

Elevernes standpunkt i engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Skolen afholder ikke prøve i historie jf. §8a, stk. 5

10.2 Står elevernes standpunkt i historie mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen?

Ja

10.3 Uddybning

Elevernes standpunkt står i høj grad mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

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

Ja

11.1 Uddybning

Det er mit klare indtryk, at det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen.



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

Skolen med ledelsen i spidsen lægger stor vægt på at forberede eleverne til at liv i et demokratisk samfund med 
tolerance, frihed og folkestyre som nøgleord. Det er ikke blot i teori, men også i praksis, det foregår. Tidligere har 
skolen også lagt stor vægt på det nordiske samarbejde.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

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

Ja

14.1 Uddybning

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

Kun der, hvor det kan give faglig mening med hensyn til at støtte ligestilling i praksis.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja



16.1 Uddybning

De elever, som jeg talte med havde aldrig opfattet mangel på kønsligestilling eller for den sags skyld mangel på 
ligestilling i andre sammenhænge.

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

Ja

17.1 Uddybning

Skolen har elevråd, som mener, at de i nogen grad har indflydelse på deres hverdag. Dog har situationen i 20/21 
vanskeliggjort elevrådsarbejdet. Ledelsen lægger vægt på elevernes mulighed for at forme en del af deres 
hverdag.

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

Ja

19.1 Uddybning

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?

Nej



22. Tilsynets sammenfatning 

Mine besøg på Søborg Privatskole bekræfter mine tidligere indtryk af en skole, hvor stor pædagogisk indsigt og 
fagligt udbytte præger hverdagen. Ledelsen er hele tiden optaget af videreudvikling af skolen gennem den enkelte 
medarbejder og forventer (og får) stort engagement i den forbindelse. På samme måde stilles der krav til eleverne 
og deres arbejde. Der er en god stemning på skolen, og eleverne giver udtryk for, at kommer man ind på skolen 
andre steder fra, så er en af forskellene, at lærerne på Søborg udviser respektfuld omgang og bekymrer sig om den 
enkelte- og stiller krav. 20/21s særlige udfordringer mht. fjern/hjemmeundervisning var eleverne positive over for. 
Langt de fleste havde opfattelse af, at lærerne også var blevet langt bedre rustet til den undervisningsmåde i dette 
skoleår frem for sidste år.


