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Tilsynserklæring jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 

 

Maj 2014 

 

Markusskolen, Stenhuggervej 26, 6710 Esbjerg V. skolekode 561036 

 

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 2014 omfatter samtale med ledelse samt observationer med undervisningen, 

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

gennemført uge 19 og 20 i 2014 og med hovedvægt på dansk, matematik, engelsk, biologi 

og projektuge i 8.kl. 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. Dansk 
 

     1.klasse. 

Alfabetet, bogstavkombinationer var dagens øvelse. Der arbejdes med ord, der relaterede til 

bestemte begivenheder. Hvad ser vi på billederne (om f.eks. dyr)? Ordnerne skrives ned og 

efterfølgende indskrives i små sætninger.  

 

Langt de fleste elever var aktive i undervisningen og kunne finde ud af det. Der var måske et 

par stykker, som ikke rigtig var med. Elever der havde behov for lidt ekstra hjælp til at 

knække læse/skrivekoden.  Til dette er der at sige, at alle elever bliver screenet i 1.klasse for 

deres læsefærdigheder, for derigennem at kunne iværksætte den nødvendige hjælp. 

 

2. klasse. 

Ord der rimer, blev der øvet, det samme blev enstavelsesord. Her øvede de sig på at ligge 

trykket rigtig ved udtalelse.  

Senere tog de læse-stave bogen Fandango frem og talte om konflikter mellem overskrifter, 

billeder og den egentlige tekst. Det blev til en god diskussion om, hvorledes vi oplever 

tingene forskelligt. Målet er at kunne udtrykke sig i klassen ud fra fantasi, billeder og læste 

tekster. 
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4.klasse 

Ord med overført betydning som tit anvendes i den voksnes ”verden”, var dagens overskrift. 

Ord som: piratkopi, sneglefart, hængerøv, pattebarn, blev skrevet på tavlen. Eleverne skulle 

så prøve at forklare disse ord. Der kom mange spændende forklaringer på, hvad der menes 

med disse udtryk. Eleverne skulle efterfølgende forholde sig til denne form for sprogbrug 

ved at løse opgaver i lærebogen Dansk Direkte. 

I løbet af lektionen blev to elever hentet, for at få specialundervisning i dansk Det virkede 

helt naturligt og var ikke forstyrrende for den øvrige undervisning. 

 

6. klasse 

Sciencesfiktion, et emne som eleverne kunne forholde sig til. En del af deres viden på 

området kom fra computerspil, film mm. 

Genren blev analyseret. Begreber som: langt frem i tiden, realisme, teknologisk udvikling, 

skulle eleverne forholde sig til. Set i samfundsmæssige forhold, er der både er gode og 

dårlige scenaior, så ordene utopi(ønsketænkning) og dystopi(skræmmebillede)blev 

omdrejningspunktet. Målet med denne undervisning er, at de skal lære at forholde sig til 

virkeliglighed og ikke-virkelighed.  

  

9. klasse 

Er pt. ved at lave de forberedende øvelser til 9 kl. mundtlig eksamen. Der udarbejdes en 

synopsis over et udvalgt emne, som understøttes af nogle vejledningstimer sammen med 

læreren. 

 

De har netop været til eksamen i folkeskolens skriftlige afgangsprøve, som foregår i 2 dele. 

1.del er en retskrivningsprøve - dvs. læreren læser en tekst højt og eleverne skriver den ned, 

herefter får de tid til at rette det skrevne, hvor de har ordbøger til hjælp.  

2.del er en læseprøve, hvor der skal læses nogle tekster og eleven skal svare på nogle 

spørgsmål jf. den læste tekst. Eksamen blev introduceret af skolelederen, som forklarede om 

reglerne mm. Eksamen blev afviklet i gode fysiske rammer. 

 

 

3. Matematik 
 

     1.klasse 

Matematik undervisningen var i høj grad baseret på ”hovedregning”. Lærebogen tager 

udgangspunkt i daglige problemstillinger som: hvad koster tingene, hvor mange mønter skal 

der til eller bare ligge et par tal sammen. Der var stor faglig spredning i klassen. Der blev 

anvendt flere forskellige pædagogiske tiltag til at underbygge indlæringen. Der blev bl.a. 

anvendt ”byggesten” af typen Centi Cubes. Der var gode mulighed for differentiering. 

 

9. klasse 

Dagens matematiktime – statistik. Undervisningen tog udgangspunkt i det netop overståede 

Internationale Melodi Gran prix. Eleverne skulle i fællesskab finde matematiske modeller, 

som konkret kunne anvendes i forbindelse med finde den rigtige vinder. 

Undervisningen levede helt klart op til trinmålene for faget matematik. Eleverne virkede 

engagerede. 
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4. Engelsk 
 

5. klasse 

Undervisningen handlede om andre lande. Eleverne kunne frit vælge et land at skrive om. 

Efterfølgende skulle de så på engelsk, fremlægge deres beskrivelser for den øvrige del af 

klassen. 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 på dennes faglige niveau. Eleverne havde frit spil til hvor de ville opholde sig. Nogle lå 

på gulvet, andre flød ud i sofaerne, en læringsstil der så ud til at virke.  

 

6.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 niveau. Der blev lagt vægt på udtale og 

lette samtale øvelser, hvor undervisningen tog udgangspunkt i, at eleverne havde interviewet 

hinanden. Der var også samtaler om et billede fra vores dagligdag. Der var et par elever der 

ikke rigtig var med i undervisninger. Specialundervisning i engelsk er pt. ikke muligt, men 

med indførelse af lektiecafe fra næste skoleår, bliver dette måske muligt. 

 

5. Kristendom 
 

1. klasse 

Formålet med undervisningen er at eleverne skal kende til og kunne gengive fortællinger 

Fra Det gamle og Nye Testemente.  

Dagens lektion startede med at repetere det lærte og en fælles bøn, om noget eleverne syntes 

ikke var så godt (krig, sygdom, sult mm.). 

Da der lige har været Påske var det et aktuelt emne at tage op i klassen. Undervisningen sker 

gennem fortælling og dramatisering, hvorefter eleverne fik lov til at visualisere historien 

gennem sanselige bevægelser. Leg og læring går her hånd i hånd og bliver en rigtig god 

oplevelse for alle. 

 

6. Historie 

 

7. klasse 

Slaveri: bogen Den Afrikanske Forbandelse blev anvendt til at fortælle et stykke af 

danmarkshistorien, vi ikke er særlig stolte af. Diskussionen om man kan nøjes med at sige 

”undskyld” for tidligere begåede handlinger, var et affødt emner heraf. 

Grundlovens og Andelsbevægelsens tilblivelse er også temaer, der har været på skemaet i 

dette skoleår. Emnerne skal udbygge elevernes indsigt i menneskers liv og livsvilkår 

gennem tiderne. Herfra skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til 

egen kultur. 
 

7. Biologi 
 

8. klasse 

Biologiundervisningen foregik i laboratoriet og emnet omhandlede celler fra planter og dyr. 

Der blev taget forskellige prøver fra planter og fra en elevs mund. Prøverne blev forstørret 

200 gange op, således at celleopbygningen kunne ses og de forskellige kendetegn 

klarlægges.  Naturligt kom man også ind på menneskets opbygning af X og Y kromosomer 
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og de fik også berørt de uddannelses muligheder, der er indenfor området. Dette svare rigtig 

godt til de trinmål der er beskrevne for faget. 
 

8. Projektuge i 8.klasse 

 

Eleverne arbejdede med temaet ”På Kanten”. Under denne overskrift var emnet frit. 

Eleverne arbejde i grupper. Det færdige produkt skulle afleveres som en rapport sammen 

med noget præsentationsmateriale. De enkelte grupper skulle fremlægger resultatet for de 

øvrige elever i klassen. De valgte emner havde elevernes personlige interesser. Jeg kan 

f.eks. nævne emner som: Subkultur, Psykiske lidelser mm. 

 

Brug af computer, Internettet, biblioteket mm., lå helt naturligt for alle elever. Eleverne 

arbejde godt og var bevidste om, at det kræver en vis disciplin og et stort medansvar for at 

opnå et godt resultat. Var tilsyneladende meget tilfreds med denne undervisningsform. 

Lærerne cirkulerede rundt mellem grupperne og agerede vejleder, hvis der skulle være 

behov for dette. 

 

9. Ungdommens uddannelsesvejledning (UU) i 8.klasse 
 

UU har ansvaret for og forestår vejledning om uddannelse og erhverv. UU sørger for, at den 

enkelte elev er forberedt på valg af ungdomsuddannelse efter 9 og 10.klasse. 

I 8.klasse informeres der om uddannelsessystemet og om introkurser til 

ungdomsuddannelserne. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan og når tiden er – 

videresendes den til den ungdomsuddannelse, som eleven ønsker at starte på.  

For ovennævnte klasse er deadline 1. marts 2015. 8. klasse møder 2 gange i løbet af dette 

skoleår en Studievejleder fra UU og vejledningen er på 2 x 2 lektioner. 

 

10. 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. Undervisningsmaterialer er 

tidssvarende og giver rig mulighed for individuel fordybelse. De understøtter den 

pædagogiske indgangsvinkel til faget. Jeg oplevede, at der er flere meget stærke faglige 

dygtige elever, som undervises i lidt højere niveau, som giver dem mulighed for faglig 

fordybelse og ikke bare løse ”ekstra” opgaver.  

 

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

læringsstile i den daglige undervisning. Kroppen skal også have det godt.  Bevægelse og 

fysisk variation giver arbejdsglæde og øger både koncentration og hukommelse. Eleverne 

for dagligt mulighed for fysiske aktiviteter. 
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Der er en lille gruppe elever, der modtager specialundervisning og er i tråd med begrebet, 

den inkluderende skole og som er en af skolens fastlagte fokuspunkter. Som værktøj hertil 

anvendes LP-modellen, som omhandler læringsmiljøer og pædagogisk analyser, der er 

baseret på videnskab og forskning. Det er også en nødvendighed for at imødekomme de 

udfordringer, der er i forbindelse med faldne ressourcer til den inkluderende skole. 

 

Der åbner sig nye muligheder med den nye skolereform, som træder i kraft fra næste 

skoleår. Der indføres lektiecafeer, som yderligere kan understøtte den inkluderende skole, 

samt give mulighed for at udfordre de dygtige elever. 

 

Skolen har et mål, at så mange lærere som muligt får efteruddannelse. Her kan det bl.a. 

nævnes at to lærere igennem et EU projekt, har været på uddannelsesophold i England. 

 

Undervisningen foregår på dansk og bærer præg af, at skolen forbereder eleverne til et 

demokratisk samfund med de frihedsgrader og forpligtigelser dette giver. 

 

IT anvendes så godt som i al undervisning og er blevet en didaktisk ressource på alle 

klassetrin lige fra 0. til 9 klasse. Udviklingen går så hurtig på området og eleverne kommer 

med nogle forudsætninger der gør, at det kan være svært at leve optil til disse forventninger. 

 

Tilsynet er bekendt med, at skolen er ved at få udarbejdet en ny og dynamiske IT – politik, 

der tager hensyn til samfundsudviklingen, udstyr og anvendelsesmuligheder på de enkelte 

klassetrin.  

 

Tilsynet har således ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til undertegnede. 

 

Esbjerg den 15. maj 2014 

 

 

__________________ 

Tommy Noer 

Tilsynsførende for Markusskolen 


