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Tilsyn 
I år har jeg besøgt skolen følgende dage og i følgende klasser: 
29/8 2019: 125 års Jubilæumsdag på skolen. Elever i alle aldre underholder med musik og sang. 
7/10 2019: Dansk i 7. klasse, FN’s verdensmål: Temauge 3. – 6. klasse, Engelsk i 8. klasse, Engelsk i 1. klasse 
3/12 2019: Julekoncert i Sankt Jacobs kirke. 
23/3 2020: Planlagt tilsynsbesøg: AFLYST PÅ GRUND AF CORONA KRISEN 
7/5 2020: Matematik i 4. klasse, orientering om Corona situationen. 
 
Jeg, som den forældrevalgte eksterne tilsynsførende, skal vurdere følgende:  

1. Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Hvis skolen ikke fører til 

prøve i historie, skal elevernes standpunkt i historie også vurderes. 

2. Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra et en helhedsvurdering står mål med, hvad 

der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

3. Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det 

danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og 

deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds‐ og menneskerettigheder, herunder 

ligestilling mellem kønnene. 

4. Vurdering af om undervisningssproget er dansk, med mindre der er givet dispensation. 

5. Donationer til skolen. Om skolen i det foregående regnskabsår har modtaget en eller flere 

donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms. 

 
Ad.1 Jeg har overværet lektioner på flere forskellige klassetrin i de 3 tilsynsfag, og har set undervisning på 

højt fagligt niveau. Jeg har talt med lærere, elever og ledelse ved alle mine besøg, og har det indtryk at alle 

på skolen er meget tilfredse med skolens faglige niveau generelt. I år har jeg særligt hæftet mig ved 

musikken, da jeg har været heldig at blive inviteret til skolens jubilæum i august, samt til skolen årlige 

julekoncert. Ved begge arrangementer underholdt elever i alle aldre med sang og musik, på et fantastisk 

professionelt niveau. Jeg har som altid gennemset undervisningsmaterialer til fagene, også det der 

anvendes ved siden af grundbøgerne. Karaktergennemsnittene i de 3 tilsynsfag er helt i top, så det er 

ovenud tilfredsstillende. 

Ad.2 Jeg har læst flere af læreres årsplaner og skemaer igennem. Jeg har orienteret mig grundigt på skolens 

hjemmeside, og holdt møder med lærere og ledelse om deres tiltag i forhold til det samlede 

undervisningstilbud. Jeg har set undervisning inden for alle fagområder; humanistiske fag, naturfag og 

praktisk/musiske fag, og finder undervisning af høj faglig kvalitet overalt på skolen. Skolens måde at 

håndtere genåbning af skolen efter Corona lukningen beviser også en fin omstillingsparathed og et skarpt 

blik for skolens samlede undervisningstilbud. Jeg har haft undervisningsmaterialer for alle fag til 

gennemsyn, og kan konstatere at det samlede undervisningstilbud er rigtig solidt hele vejen rundt.  

Ad.3 Eleverne på skolen bliver hørt, set og taget alvorligt i alle aldre. Den demokratiske dannelse foregår 

alle steder på skolen, idet grundtonen på skolen er altid seriøs, ordentlig og venlig, og opdragelsen til et 

samfund med frihed og folkestyre ligger implicit i al samtale og undervisning på skolen. Skolen har to 
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elevråd, et stort og et lille. ”Åndsfrihed er vores fyrtårn og pejlemærke. Åndsfrihed er grundlæggende at 

tilbyde det enkelte menneske de bedste muligheder og færdigheder i at opsøge viden, synspunkter og 

holdninger. Det er nødvendigt at lytte og være i dialog med andre, også mennesker med andre meninger 

end en selv, netop for at kunne blive fri i ånden til selvstændig stillingtagen og tankevirksomhed. Det frie 

åndelige menneske er en vital forudsætning for samfundsdeltagelse og for et fungerende demokratisk 

system.” (Otto Strange Møller, Rektor) 

Ad.4 Undervisningssproget er altid dansk på alle trin i alle fag, medmindre fagene er fremmedsprog. 

Ad.5 Skolen har ikke modtaget donationer i indeværende skoleår. 

Kort orientering om mine besøg i år; 

Jubilæumsdag torsdag d. 29/8 2019 

Skolen holder sin 125 års fødselsdag, og jeg har den store glæde at være 

inviteret med til festlighederne. Ud over fællessang og fine taler fra rektor, 

bestyrelsesformand, og formand for privatskoleforeningen, er der også 

uddeling af Ingrid Jespersens legat, som går til Puk Damsgård. Hun holder 

også en fin tale, og ender med at invitere på kaffe hvis man kommer til Cairo 

en dag! Og så er der musik og korsang af meget høj klasse, fra både små 

elever, store elever, lærere, forældre og rytmisk linje på gymnasiet. En 

vidunderlig eftermiddag, med højtidelig stemning og champagne bagefter. 

Jeg modtog et festskrift, hvor man kan læse sig nærmere ind på IJG ånden, og 

man forstår hvorfor skolen har eksisteret i så mange år. STORT TILLYKKE!   

Tilsyn IJG mandag d. 7/10 2019 

Samtale med Otto og Rune om skolen i øjeblikket. Den nye regering er ikke stor tilhænger af privatskoler, så 

det er en ny situation, som skolen må indrette sig efter. Det har de prøvet før. Ellers går det rigtig godt, 

evalueringerne ser fine ud, både fra lærere og elever.  

Arbejdet med FN’s verdensmål er jo et nyt tiltag, og det kommer jeg til at se 

senere på dagen.  

 

Dansk i 7. Klasse 20 elever 

Alle skal skrive en reportage fra deres lejrskole i Ribe. Eleverne skal agere 

journalister, og skal skrive i nutid. De taler om hvad den skal indeholde, layout, 

skrivestil og billeder og overskrift. De skal skrive individuelt og får forskellige 

hjemmesider de kan søge oplysninger på.   

Skriv om stemninger, kammerater, oplevelser. Alle sidder og arbejder med 

opgaven, og læreren går rundt og taler med eleverne om deres ideer. Der er god 

koncentration i rummet, og mange fine ideer til reportager. Den sidste del af 
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timen beder læreren alle om at gemme deres arbejde på computeren, og de taler om hvordan det er at 

bruge tid på opgaven her i skolen, og mange elever udtrykker tilfredshed med at få lidt hjælp til opgaven. 

Til slut læser to af eleverne en tidligere reportage, som de skulle skrive som optakt til den nye reportage. 

De andre elever giver feed back. Både gode og kritiske kommentarer, det er rigtig fint. Læreren udtrykker 

stor tilfredshed med det faglige niveau i klassen. 

 

Temauge mellemtrinnet 3-6 klasse 

(4 grupper) 

Alle eleverne fra mellemtrinnet er 

delt op i 4 store grupper der 

arbejder med 4 temaer under FN’s 

verdensmål.  

Nudging: 37 elever og 4 lærere. 

Gruppen skal lære hinanden at 

kende og går rundt og hilser på 

hinanden og fortæller hvem de er. 

Efter præsentationen taler de om 

hvad verdensmål er, hvem der har 

lavet dem, og hvorfor man skal lære noget om dem. De taler sammen om køn, klima, sult, fattigdom etc. Og 

om målene frem mod 2030.  

Tegneserie: 44 elever 3 lærere: hele gruppen har læst tegneserien; forandringens helte, og skal 

efterfølgende i små grupper forholde sig til et af verdensmålene, indsamle oplysninger, se videoer, og 

forholde sig til hvad de selv kan gøre, og herefter lave en tegneserie selv. Alle grupper har et arbejdspapir 

til ugen, med hjælpespørgsmål etc. 6 af verdensmålene er udvalgt af lærerne, og grupperne har trukket lod 

om målene. Der arbejdes rigtig godt i alle grupper, eleverne er meget optaget af deres arbejde. 

 

Engelsk i 8. Klasse 21 elever 

I starten af timen øver eleverne uregelmæssige verber ved at læreren spørger om et dansk ord, og eleverne 

svarer ved at bøje ordet på engelsk. De taler sammen på engelsk om hvorfor man skal lære grammatik, og 

eleverne kommer med mange rigtig gode bud på hvorfor. Herefter afdækker de hvor i verden der tales 

engelsk som hovedsprog. Læreren har lavet et ark med sætninger der indeholder fejl. Alle skal nu rette 

sætningerne i små grupper, og må kun tale engelsk sammen. De arbejder alle på højtryk, og taler meget flot 

engelsk ved alle borde. Herefter gennemgår de alle sætningerne i fællesskab. Tempoet er højt, og ligeså 

niveauet. 

Samtale med læreren: alle elever er med, og de elever der er fagligt bagud, kommer hurtigt efter det. De 

forstår betydningen af at lære grammatikken grundigt, og har en rigtig god indstilling til faget generelt. 

 

Engelsk 1. Klasse 22 elever 

Læreren spørger hvordan formiddagen er gået, og de taler lidt om det. Herefter skal de gå rundt og hilse på 
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hinanden to og to, og spørge hvad 

de hedder. Alle hygger sig med det, 

og man skal hilse på mindst 5 

andre. Læreren beder dem sætte 

sig igen, og spørger hvor mange de 

har hilst på. 

Så skal farverne øves, og læreren 

siger: I see something green, og 

eleverne svarer hvad de kan finde i 

klasserummet. Legen fortsætter 

med mange farver. Alle henter nu 

deres mapper og hæfter og 

pennalhus, og skal farvelægge 

nogle ark for at træne farverne på engelsk. Det er fine aktiviteter, og læreren udtrykker tilfredshed med 

elevernes faglige niveau.  

 

Frokost og samtale med ledelsen efterfølgende. Vi kommer ud i alle kroge af stort og småt der foregår på 

skolen. Jeg har set og hørt meget gennem årene, men har endnu aldrig været til julekoncert. Jeg vil blive 

inviteret til koncerten i år! 

 

Julekoncert i Sankt Jakobs kirke tirsdag d. 3/12 2019: 

Aftenen indledes med luciaoptog med rigtige stearinlys, og et 

velklingende luciakor. Smukt. Herefter er der solister, kor, flere 

solister og flere kor, som alle har øvet sig meget, og er meget 

dygtige til at optræde. Hele aftenen bærer præg af en grad af 

professionalisme, som man ikke nødvendigvis kan forlange af 

skoleelever, og glæden er stor hos forældre og andre 

pårørende som er kommet for at lytte. Som afslutning på 

aftenen kommer Andreas Brantelid og giver et fortryllende 

nummer på cello, den berømte cellist er tidligere elev på 

skolen, og optræder derfor gratis. Man forstår at nuværende 

elever virkelig har nogen at se op til. Kirken er fyldt op, og det 

er en stor oplevelse at få lov at deltage. Tusind tak for det.  

 

Tilsyn 7/5 2020 

Morgenkaffe og samtale med Otto og Rune. Hvordan Corona 

håndtering på IJG? 
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1. Masser af breve. Kommunikation hele tiden. Otto har hele vejen igennem været den der har sendt 
breve ud til alle. Under det har der været ledelsesmøder dagligt, hvor alt er blevet aftalt og 
ansvarsområder uddelegeret.  

2. Omstilling af undervisning til fjernundervisning har været en voldsom omvæltning for de fleste. 
Lærerne skulle lære at tænke didaktisk anderledes på grund af kombinationen af fysisk og virtuel 
undervisning.  

3. Alle ledelsesmøder opsamler alle henvendelser fra ministeriet. De har yderligere 2 faste punkter på 
dagsordenen hver gang de mødes; lærerne og eleverne.  

4. Eleverne i de små klasser kommer nu på skolen 3 dage om ugen, 1 dag ud af huset og 1 dag 
hjemme. På den måde er der plads til alle med den rette afstand. De lærere der har både små og 
store elever, kommer 3 dage på skolen, og har to dage hjemme til at fjernundervise de store.  

Det er været et gigantisk puslespil at sørge for at alle føler sig godt tilpas i den nye nutid, og næste fase når 
de store elever kommer tilbage vil også blive løst. Der er muligvis tale om undervisning kl. 14-17 om 
eftermiddagen, da man ellers ikke kan leve op til pladskravene.  

Besøg i 4. Klasse matematik. 6 elever i et lokale, 7 elever i 

et andet lokale, og 7 elever hjemme! 2 lærere Samlet set 

må jeg sige at skolen er utrolig velfungerende på alle 

områder.  

Læreren snakker med eleverne om gårsdagens besøg på 

en bondegård, og deres oplevelser bl.a. med at sende en 

brevdue! Spændende dag, og brevduen fandt hjem. 

Dagens tema er data og statistik. Eleverne skal selv lave 

en undersøgelse af et selvvalgt emne, og skal skrive observation og hyppighed, og efterfølgende lave en 

tabel eller en graf der viser deres fund. De sidder og arbejder fint og koncentreret og taler indimellem om 

hvad man kan undersøge og hvordan man stiller det op. Søskende, kæledyr, skostørrelse etc.  

Samtale med 3 elever: 

Hvordan er det for jer at I ikke er sammen med hele jeres klasse nu?  

“I starten var det mærkeligt, men vi er jo sammen på turdagene, og det er rigtig godt.” 

“Jeg synes faktisk det er ret hyggeligt at vi kun er 6 i klasselokalet, og vi ser jo de andre i frikvarteret, og kan 

lege sammen”  

Hvad så med den dag om ugen hvor I skal blive hjemme? Er I alene? 

“Jeg er alene hjemme en dag om ugen, men det er ok.” 

“Min storebror er hjemme, og vi kan godt være alene.” 

 

Inde ved siden af sidder 7 elever fra samme klasse og laver regnestykker som deres matematiklærer har 

lagt til dem, til stille og rolig musik. De skal ind til statistik efter frokost. Der er rigtig god arbejdsro, og 

læreren hjælper lidt ind i mellem hvis der er behov.  

Samtale med 3 elever: 
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Er det godt at være tilbage i skole? 

“Ja, det er rigtig fedt, og de har lavet det sådan at vi skal på tur 

en gang om ugen, og så kan man være sammen med alle sine 

venner. Det er også ret rart at man er hjemme en dag om ugen, 

og jeg er vant til at være alene hjemme. Det kan jeg godt lide.” 

“Det er så fedt at være tilbage, og vi må være sammen 

allesammen i frikvartererne, så der er ikke noget dårligt ved 

det.”  

“Jeg synes det er kedeligt at man kun har ét fag en hel dag, jeg 

synes der skulle have været to fag om dagen” 

 

Samtale med 2 lærere 

Hvordan har det fungeret for jer under Corona krisen? 

“Det var meget svært for mange af lærerne i starten at man skulle omlægge undervisningen, men 

efterhånden kom det til at fungere rigtig fint. Nogle af lærerne har hjulpet andre med det virtuelle, og så 

kørte det fint.  

Ledelsen har været rigtig gode til at kommunikere ud hele vejen igennem. Otto har hele tiden skrevet, også 

meget personligt til os, det har virkelig været rart.  

Jeg synes de har organiseret hele tilbagekomsten på den bedste måde, de har tænkt på det hele, og det 

bedste er at både børn, lærere og forældre er glade. Det skal nok gå!” 

 

Frokost og samtale med ledelsen (Helle, Annemarie, Rune og Otto). Vi taler om skolens håndtering af 

Corona krisen, og om fremtiden på skolen. Og så tager ledelsen fornem afsked med mig. Tak for jer! 

 

Jeg har besøgt skolen for sidste gang som tilsynsførende, det har været en eventyrlig rejse at følge skolen de 

sidste 6 år. Altid har jeg følt mig meget velkommen, også når jeg medbragte gæster fra ind- og udland, altid 

har det været stor fornøjelse at overvære undervisning/koncerter/cirkusforestillinger, at tale med elever og 

lærere, og ikke mindst med ledelsen. Jeres skole er langt ud over det sædvanlige, og jeg er oprigtig 

imponeret over jeres måde at drive skole på. Tusind tak fordi jeg fik chancen for at være jeres 

tilsynsførende.  

Som tilsynsførende kan jeg hermed rapportere at alt på Ingrid Jespersens Gymnasieskoles grundskole ”… 

står mål med undervisningen i Folkeskolen” - og meget mere til. 

København d. 11/5 2020  

 
Med venlig hilsen 
Lektor cand. pæd. & Master Med, Certificeret tilsynsførende 
Connie Stendal Rasmussen 
Dublinvej 25, 2300 København S 
Tlf. 29 92 19 10/72 48 31 53 
csr@pha.dk c.stendal@gmail.com 
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