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1. Indledning 
 

Undertegnede er valgt af forældrekredsen som ekstern tilsynsførende for Markusskolen. 

Efter flere besøg på skolen har jeg fået indsigt i skolens pædagogiske mål, læseplaner og 

fysiske rammer, som har dannet grundlag for seneste udarbejdede tilsynserklæringer. 

 

Tilsynet for 2011 omfatter samtale med ledelse, og tilsyn med undervisningen, herunder 

samtaler med elever og lærere i de besøgte klasser. Tilsynet af undervisningen blev 

gennemført den 23. og 29. marts 2011 og med hovedvægt på dansk, matematik, engelsk, 

tysk, natur og teknik, mm. Derudover er der gjort generelle observationer over elevernes 

trivsel og adfærd på skolen. 

 

Det faglige tilsyn er set i forhold til de bekendtgørelser og vejledninger, der er udstedt af 

Undervisningsministeriet om folkeskole mm. samt Markusskolens egne læseplaner. 

 

Rapporten tager udgangspunkt i det faglige niveau og organisering af undervisningen, 

pædagogiske principper, differentiering, didaktik og evaluering. 

 

 

2. Sprog og udtryksformer, samtale og dialog.  

 

0. klasse 

Børnehaveklassen blev undervist i alfabetet og var kommet til bogstavet F. Eleverne var 

forberedt til dagens udfordringer, de havde fået til opgave derhjemme at tegne ting, der 

begyndte med bogstavet F. Eleverne fik på skift lov til at fortælle i klassen, hvilke resultater 

de var kommet frem til. Det var lige fra fjernstyret bil til fodbold mm.. De mere korte ord 

som FAR og FØL blev skrevet på tavle. Med udgangspunkt i de elevvalgte ord blev der øvet 

i stavning og udtalelse. Der blev gjort en del ud af bogstavernes lyde. 

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler begyndende færdigheder til at lytte og 

ytre sig om egne oplevelser. 

 

3. Dansk 

 

1. klasse. 

I denne lektion blev der arbejdet med emnet ”det talte sprog”. Super klassekammerat stolen 

blev anvendt. På skift blev de enkelte elever placeret i denne stol. De øvrige elever placeres 

så der er fokus på personen i stolen. I klassen fandtes der kort med sætningen af gode 

personlige egenskaber. Disse kort blev lagt på gulvet, med teksten opad. Efter en lille 

tænkepause måtte de vælge et kort med et udsagn der passede eleven i stolen. På skift skulle 

de læse kortet op og aflevere det. De måtte gerne supplere med egne udsagn. 
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Konfliktløsnings problematikker kom de også ind på. Eleverne syntes, at denne måde at lære 

på er spændende. 

 

2. klasse. 

En moderne læringsstil var her inddraget i undervisningen til alle elevers store 

tilfredsstillelse. Cooperative Learning, en undervisningsform, der via højt strukturerede 

samarbejdsprocesser skaber en dynamik i undervisningsrummet. 

Udsagnsord i nutid og datidsform skulle indøves. Klassen opdeles i 3 hold. Flere papirlapper 

med forskellige ord lå i den ene ende af salen, og eleverne tog et ord og løb op i den anden 

ende af salen, for at placere ordet i nutid eller datid bunken. Der var konkurrence i på tid, at 

få flest ord placeret rigtigt.  Eleverne syntes, at det var vældigt sjovt at lære dansk på denne 

måde. 

 

3. klasse. 

Der var vikar for dansklæreren. Der var derfor aftalt, at der skulle være frilæsning. Eleverne 

skulle dog i forbindelse med læsningen udarbejde et lille notat om, hvad de havde fået ud af 

at læsningen, ligesom forfatter, titel og antal læste sider skulle fremgå at notatet. Der var rig 

mulighed for at differentier undervisningen. Materialet var en række fagbøger med 

specifikke emner som, biler, heste, sport, rumskibe mm. 

 

8. klasse. 

Essay, et emne der virkede interessant på flere måder. Eleverne lærte at forholde sig 

personlig til valgte emner, som kunne være en bog, film eller andre aktuelle artikler. 

Resultatet af elevernes arbejde. blev fremlagt i klassen til debat/diskussion. Der var fokus 

på, at eleverne kunne udtrykke indholdet ved brug af sansebegreberne. Klassen var på 28 

elever. Årsagen hertil var, at man have sagt ja til 6 nye elever fra en netop konkursramt 

skole. Konsekvensen heraf var, at der var flere ugentlige deletimer, hvor klassen blev delt og 

der så var to lærere til undervisningen i 8. klasse. Jeg havde en snak med en del af eleverne 

som udtrykte, at de var meget glade for danskundervisningen. Eleverne havde for det meste 

lektier for og brugte flittigt skolens intranet. 

 

4. Matematik 
 

3. klasse 

Til at forstå begrebet rummelige figurer anvendtes der Centicubes, som er små terninger der 

kan sammensættes i alle mulige former. Eleverne fik derigennem en fornemmelse af alle tre 

dimensioner. Tegnede deres egne sammensatte figur på papir og fik derved klar 

fornemmelse af forholdet mellem det 2 og 3 dimensionelle billede. Der blev også arbejdet 

med at øve det ”lille kørekort” dvs. at kunne den lille tabel. 

 

5. klasse 

Dagens emne opgaveløsning med parenteser til almen problemløsning i matematikkens 

verden. Der var stor faglig spredning i klassen. Der blev anvendt flere forskellige 

pædagogiske eksperimenter til at underbygge indlæringen. Terningkast, tal ”fortov” hvor 

positiv/negativ talrække lå på gangarealerne. Eleverne kunne ved at tælle og betræde 

”fliserne” kontrollere om teorien passede med det praktiske. Gruppearbejde, jævnlig 

pladsskifte i klassen, gjorde det muligt at få flere tilgange til indlæringen. Der var meget 

fokus på, at det var nødvendigt med undervisningsdifferentiering, grundet 
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klassesammensætningen. Elevintranettet var en naturlig del af kommunikationen i 

matematik undervisningen. 

 

5. Engelsk 

 

3. klasse 

Her foregik undervisningen i EDB lokalet. Læringen tog udgangspunkt i noget eleverne 

kendte til i forvejen. Computerspil med forskellige niveauer, for at komme fra det ene til det 

andet niveau i spillet, blev der stillet nogle simple spørgsmål, der svarede til det faglige 

niveau i 3. klasse. For at komme videre skulle svarene være rigtige. Der var vikar på, 

undervisningen var planlagt i samarbejde med den faste engelsklærer. Det var en god måde 

at løse dette lille problem på. 

 

7. klasse 

Undervisningen foregik udelukkende på engelsk og for eleverne en helt naturlig måde at 

blive undervist på. Der blev undervist på et fagligt niveau og med en pædagogisk 

indgangsvinkel til stoffet, der passede til klassens høje niveau. Undervisningen gik ud på at 

styrke elevernes kommunikative færdigheder med vægt på udtale. Eleverne skulle lave en 

fremlæggelse for klassen, som tog udgangspunkt i et selvvalg emne/digt. De skulle forklare 

hvorfor de havde valgt deres emne, og skulle kunne svare på uddybende spørgsmål om 

tolkning af teksten. Der var også gode muligheder for differentiering og individuel 

tilrettelagt undervisning. Der var en god stemning og ro i klassen.  

 

9. klasse. 

Engelskundervisningen var så småt begyndt at dreje sig om afgangseksamen. Der arbejdes 

med forskelligheder i samfundet og lande imellem. Valgte emner var minoriteter i 

Australien og racisme i USA. Undervisningsmaterialet var lavet af læreren, en samling af 

interessante artikler om nævnet problemstillinger. Eleverne arbejdede i små grupper, der 

havde til formål at fremme og styrke samtalelysten. Resultatet af gruppearbejdet skulle 

fremlægges for klassen og samtidig indgå i den portfolio, der skulle danne grundlag for 

afgangseksamen.  Jeg oplevede, at der var meget fokus på elevernes læringsstile og gode 

muligheder for differentiering og ikke mindst lærerens evne til uddybende samtaler med den 

enkelte elev. Eleverne arbejdede målrettet og koncentreret, var glade for den 

frihed/medbestemmelse, de havde. Der var også internet og computer til rådighed for 

opgaveløsningen. Elevernes umiddelbare standpunkt var meget højt, med stor forståelse for 

faget engelsk i både skrift og tale. 

 

6. Tysk 
 

6.klasse 

Undervisningen foregik udelukkende på tysk og for eleverne en helt naturlig måde at blive 

undervist på. Der blev undervist på et fagligt niveau og med en pædagogisk indgangsvinkel 

til stoffet der passede til klassens niveau. Undervisningen gik ud på at styrke elevernes 

kommunikative færdigheder med vægt på udtale, Der indgik også øvelser med fokus på 

stavning og grammatiske begreber. Ved elevers oplæsning og dialog trænedes ovennævnte. 

Teksterne kunne herefter også høres på CD. Jeg oplevede at alle elever ikke var lige 

motiverede for faget tysk. 
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7. Samfundsfag 

 

8. klasse 

I de to ugentlige undervisningslektioner i samfundsfag, var der et fast punkt i de første 15 

minutter og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger pt. Situationen i Libyen og 

jordskælvet i Japan. Målet med emnerne er at give elever eksempler på demokratiske og 

ikke-demokratiske styreformer, samt eksempler på brug af politisk retorik i den offentlige 

debat og forklare, hvordan politiske nyheder kan påvirke den politiske proces.  

 

8. Natur og Teknik 
 

1. klasse 

Der arbejdes med flyde – synke begrebet, hvor omdrejningspunktet var vand og mange 

daglige ting fra elevernes verden. Ugens ord var vand, ordet var skrevet midt på tavlen og 

var centrum i en mind map, der visualiserede vands mange egenskaber og vigtigheden i, at 

vi har vand. 

 

Der blev lavet forsøg i klassen om teserne nu holdt mht. til flyde – synke begrebet. Der var 

stor spørgelyst og engagement fra elevernes side. Klassens regler om, at der skal ro når 

læreren taler og der skal markeres hvis eleven vil sig noget, kom på sin prøve. 

Undervisningen giver god mulighed fordybelse og udøvelse af forskellige læringsstile. 

 

9. Fysik 

 

7. klasse 

I natur- og teknikværkstedet blev der undervist i grundlæggende principper i elektriske 

kredsløb. Eleverne arbejdede med at tilslutte elektriske pærer på forskellige måder, og hvad 

man skulle være opmærksom på. Her tænkes især på spænding, modstand, strøm og effekt.  

En arbejdsform af meget praktisk karakter, det virkede som et godt modspil til den mere 

teoretiske del af faget fysik. Klassen var dels i laboratoriet og computerrummet hvor de lave 

et test – såkaldt Multiple Choice om emnet. I undervisning blev der anvendt IT-programmer 

og interaktive tavler, hvor elever kunne prøve kræfter med deres viden i simulation. 

Af generel observans og med spørgsmål fra min side til eleverne fik jeg et godt indtryk af 

deres almene viden inden for fagområdet. Eleverne var glade for at blive udfordret på flere 

forskellige arbejdsformer. 

 

10. Geografi 

 

7.klasse 

Temaet var jordens undergrund. Der var fokus på to lande, Island og ikke mindst Japan. Der 

blev talt om vulkaner og jordskælv, lærebogen Ny Geografi 2 blev anvendt.  

 

11. Historie 

 

3.klasse 

Middelalderen, 650 års udvikling i samfundet. Fra bonde til det moderne 

industri/videnssamfund. Der blev talt om begyndelsen på den udvikling, der har gjort 
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Danmark til det samfund vi kender i dag. Igennem billeder og tekst fra bogen Hit med 

historien blev emnet ”diskuteret” i klassen. En undervisningsform der aktiverede eleverne.  

 

12. Tværfagligt projekt 
 

8.klasse 

3 piger havde fået lov til at tage hul på næste uges tværfaglige projekt. De sad i salen og var 

i gang med den indledende fase til det emne de havde valgt. Emnet var frit, men dog skulle 

det være samfundsrelevant. Det valgte emner havde pigernes personlige interesser og det 

kunne tydelig ses gennem det udviste engagement. Emnet var spiseforstyrrelser. De 

planlagde interview med eksterne personer med kendskab/erfaring med emnet for 

derigennem at fremføre deres projekt som en virkelighedsnær cases. 

Var tilsyneladende meget tilfreds med denne undervisningsform og især det med, at de 

kunne få lov til at arbejde lidt foran de ”andre”. 

 

13. Konklusion 
 

Det er min klare opfattelse, at der på omtalte undervisningstrin og fag gives en kompetent og 

målrettet undervisning med hensyntagen til elevernes individuelle faglige niveau og øvrige 

personlige kompetencer. Eleverne oplever skoledagen som tryg og meningsfuld samt 

vigtigheden i at være en del af skolens fællesskab. Skolen arbejder målrettet med at skabe 

det optimale undervisningsmiljø.  

 

Jeg oplevede meget engagerede og kompetente lærere og ikke mindst et godt samspil med 

eleverne, der virker velmotiverede og aktive. 

 

Undervisningens mål for de respektive fag og klassetrin finder jeg i høj grad opfyldt og de 

står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. De anvendte lærebøger og 

undervisningsmaterialer er tidssvarende og giver rig mulighed for individuel fordybelse. De 

understøtter den pædagogiske indgangsvinkel til faget. Der er en lille gruppe elever der 

modtager specialundervisning og er i tråd med begrebet den inkluderende skole.  

 

Jeg oplevede, at der er flere meget stærke faglige dygtige elever, da gav udtryk for at de 

ville godt undervises i lidt højere niveau, der giver dem mulighed for fordybelse og ikke 

bare løse ”ekstra” opgaver. Det er derfor min opfordring at der arbejdes med en mere 

målrettet måde at stimulere denne gruppe af elever på.  

 

Der er en generel opfattelse er der er kommet meget fokus på anvendelse af forskellige 

læringsstile i den daglige undervisning. Cooperative Learning bliver benyttet en hel del. I 

Cooperative Learning ved man, at følelser og sociale relationer spiller en central rolle for 

elevernes udbytte og trivsel på skolen. Derfor er arbejdet med sociale relationer og 

konstruktiv adfærd hele tiden tænk ind i undervisningen. Kroppen skal også have det godt, 

og at bevægelse og fysisk variation giver arbejdsglæde og øger både koncentration og 

hukommelse. 

 

IT er blevet mere inddraget i undervisningen som en didaktisk ressource. Ligesom 

biblioteket er åbent for selvbetjening i undervisningstiden. 
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Undervisningen foregår på dansk, og bærer præg af, at skolen forbereder eleverne til et 

demokratisk samfund med de frihedsgrader og forpligtigelse dette giver. 

 

Tilsynet har således ikke givet anledning til bemærkninger. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede 

 

Esbjerg den 17. april 2011 

 

 

 

__________________ 

Tommy Noer 

Tilsynsførende for Markusskolen 

 


