
Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Bernadotteskolenskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
157013

Skolens navn:
Bernadotteskolen

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Ebbe Forsberg  

Martin Agerbak Madsen 

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

22-11-2017 0.kl Dansk Humanistiske fag Martin Agerbak Madsen 

22-11-2017 2.kl. Dansk Humanistiske fag Martin Agerbak Madsen 

22-11-2017 2.kl. Engelsk Humanistiske fag Martin Agerbak Madsen 

22-11-2017 3.kl. Matematik Naturfag Martin Agerbak Madsen 

22-11-2017 3.-4. kl. English Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

22-11-2017 3.-4. kl. Dansk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

22-11-2017 6.-7.kl. Religion Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

22-11-2017 6.-7.kl. Biologi Naturfag Ebbe Forsberg  

23-11-2017 3.-4. kl. Biologi Naturfag Ebbe Forsberg  

23-11-2017 6.-7. kl. Tysk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

23-11-2017 0.-1.kl. Musik Praktiske/musiske 
fag

Ebbe Forsberg  

23-11-2017 6.-7.kl. Dansk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

23-11-2017 5.kl. Dansk- Humanistiske fag Martin Agerbak Madsen 



drama/teater

23-11-2017 6.kl. Matematik Naturfag Martin Agerbak Madsen 

23-11-2017 7.kl. Engelsk Humanistiske fag Martin Agerbak Madsen 

23-11-2017 7.kl. Tysk Humanistiske fag Martin Agerbak Madsen 

23-11-2017 7.kl. Dansk Humanistiske fag Martin Agerbak Madsen 

24-11-2017 5.-7.kl. P-fag 
billedkunst

Praktiske/musiske 
fag

Martin Agerbak Madsen 

24-11-2017 5.-7. kl. P-fag 
hjemkundskab

Praktiske/musiske 
fag

Martin Agerbak Madsen 

24-11-2017 9.kl. Tysk Humanistiske fag Martin Agerbak Madsen 

24-11-2017 0.-1.kl. Fysik Naturfag Ebbe Forsberg  

24-11-2017 0.-1.kl. Dansk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

24-11-2017 8.-9.kl. Samfundsfag Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

24-11-2017 0.-1.kl. Project Naturfag Ebbe Forsberg  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Som supplement til denne digitale tilsynserklæring kan jeg henvise til min skrivelse af d. 26. nov. 2017, hvori jeg 
mere detaljeret redegør for tilsynets gennemførelse. Nævnte skrivelse findes på Bernadotteskolens hjemmeside.

Ebbe Forsberg: Jeg henviser til min skrivelse af 9. februar 2018, som findes på skolens hjemmeside.

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.

 Uddybning



Ebbe Forsberg: Skolen har en afdeling med knap 100 elever, "The Little House", hvor undervisningssproget er 
engelsk. Undervisningsministeriet har godkendt dette i skrivelse af 17. februar 1999. Eleverne i denne afdeling 
undervises i dansk i henhold til fælles mål, og eleverne indstilles til 9. klasses prøverne.

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

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.

 Uddybning

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.



6.2 Uddybning

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

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

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

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

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

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie



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

Ja

8.1 Uddybning

9 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

 Uddybning

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

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

Ja

 Uddybning

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja



 Uddybning

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

Ja

10.1 Uddybning

12. Donationer 

Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv 
moms.

Beløb i kroner

12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

15000,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning

Jeg har igen i år under tilsynsbesøgene mødt mange engagerede, ansvarlige og fagligt dygtige lærere. Deres 

Nej



samvær med eleverne er varmt og tillidsfuldt. Jeg oplever en stor grad af anerkendelse og tydelig kommunikation 
fra lærernes side, og der er generelt en konstruktiv dialog ved undervisningstimernes begyndelse om mål for den 
enkelte elev, gruppen eller klassen som helhed. 

Eleverne har gode muligheder for trivsel i frikvartererne, hvor der er mange aktivitetsmuligheder.

Eleverne er meget motiverede og også fokuserede. Der bliver i udpræget grad arbejdet hold- og parvis, hvilket er 
et kendetegn for skolens måde at organisere undervisningen på. Eleverne arbejder oftest periodevis dreng/pige i 
faste makkerpar.

De undervisningsmaterialer, herunder bøger, opgavehæfter, kopiforlæg og dataprogrammer, der anvendes, er 
både relevante og tidssvarende.

Undervisningssproget er dansk.

På baggrund af mine observationer og samtaler med ledelse, lærere og elever under mine tilsynsbesøg er det min 
klare opfattelse, at skolen fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen derfor i 
hele sit virke opfylder alle krav, der lovgivningsmæssigt stilles til en fri grundskole.

Jeg henviser desuden til mine observationer under de seneste tilsynsbesøg, som findes i skrivelse af d. 26. 
november 2017. Denne skrivelse er offentliggjort på Bernadotteskolens hjemmeside.

Tilføjelse fra Ebbe Forsberg:

Jeg kan helt og holdent tilslutte mig de indtryk, observationer og konklusioner, som Martin Agerbak Madsen har 
anført i det ovennævnte. I Bernadotteskolens internationale afdeling "The Little House" er undervisningssproget 
engelsk, bortset fra undervisningen i dansk og sprogfag, men afdelingens pædagogiske indhold og undervisningens 
form modsvarer den danske afdeling. For en uddybning henviser jeg til min rapport af 9. februar 2018, som er 
offentliggjort på skolens hjemmeside.


