
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Lyngby Private Skole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
173013

Skolens navn:
Lyngby Private Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Debbie Hamilton  

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

29-10-2018 9. klasse Dansk Humanistiske fag Debbie Hamilton  

29-10-2018 3. klasse Dansk Humanistiske fag Debbie Hamilton  

29-10-2018 5. klasse Dansk Humanistiske fag Debbie Hamilton  

30-10-2018 7. klasse Engelsk Humanistiske fag Debbie Hamilton  

30-10-2018 9. klasse Matematik Naturfag Debbie Hamilton  

30-10-2018 Børnehaveklasse Dansk Humanistiske fag Debbie Hamilton  

30-10-2018 2. klasse Matematik Naturfag Debbie Hamilton  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Mandag d. 29. oktober havde jeg lejlighed til at overvære undervisningen i følgende klasser:

Kl. 9.00-9.45: Dansk i 9. klasse

Kl. 10.00-10.45: Dansk i 3. klasse

Kl. 10.50-11.35: Dansk i 5. klasse



Kl. 12.15-12.45: Møde med dagens undervisere

Dagen blev indledt og afsluttet med samtale med ledelsen

I dansk i 9. klasse var et gruppearbejde i gang, hvor der blev arbejdet på fremlæggelser, der skulle gennemføres 
den kommende dag. Eleverne havde læst romanen ”Dig og mig ved daggry” og arbejdede på præsentationer ud 
fra de gruppe-spørgsmål, der var givet. Her kom de omkring danskfaglige begreber som: tema, personbeskrivelse, 
komposition, fortæller, fortællerposition, fortæller-stemme, berettermodellen og miljø.

Grundet gruppearbejdet er der tid til samtale med læreren, samt snak med eleverne. Læreren har kendt klassen 
siden 5. klasse og har derfor et stort kendskab til gruppen og den enkelte. Læreren har gjort sig mange og 
relevante overvejelser i forhold til at benytte netop denne roman, da den på barsk vis berører emner som død og 
kærlighed.

En gruppe er forholdsvis tæt på at være færdige med fremlæggelsen, og læreren indgår i dialog omkring, hvilke 
overvejelser gruppen eventuelt kunne gøre sig med henblik på at tænke i kreative tilgange i deres fremlæggelse.

Eleverne arbejde enten i klassen eller i gangarealer, og læreren sikrer at gøre sig tilgængelig for alle. 

Eleverne virker trygge blandt klassekammeraterne og har en åben tilgang til hinanden. De er meget 
imødekommende overfor undertegnede og berøres tilsyneladende ikke af min tilstedeværelse. 

Min vurdering er, at der er en god atmosfære; en god arbejdskultur og et flot fagligt niveau – dels hos eleverne og 
dels i lærerens forventning.

I dansk i 3. klasse er eleverne hurtigt og roligt på plads ved lektionsstart. Læreren har klargjort 
ActiveInspire/Classroom, hvilket er et redskab skolen benytter. Eleverne skal arbejde med værktøjet Storybird og 
skal skrive en fri historie. Der gives inspiration til, at historien kunne omhandle Halloween, men det er ikke et 
krav.

Læreren gennemgår, hvad eleverne skal. Til dette er allerede klargjort et dokument, der trinvis beskriver, hvad de 
skal.

I dialog med eleverne genopfriskes det, hvordan man skriver hurtigskrivning; hvad man kan bruge hurtigskrivning 
til, og hvad man skal gøre med alt det, man så har skrevet. En del eleverne byder mundtligt ind.

Hurtigskrivning skrives automatisk i systemet med meget lav skriftstørrelse. Dette understøtter hensigten med 
hurtigskrivning, så eleverne ikke er optaget af det, de skriver, men blot skriver løs ud fra alle de tanker og ideer, 
der måtte dukke op.

I Storybird kan benyttes billeder, men søgning på billeder kræver søgning på engelsk. Derfor laves en øvelse, hvor 
lærerne spørger, hvilke ”Halloween ”-ord de kunne forestille sig at kunne få brug for. Disse oversættes sammen 
og noteres på tavlen.

Efter en forholdsvis kort og tydelig introduktion, går eleverne hver især i gang på hver deres computer. Eleverne 
er nærværende i opgaven og fint fokuseret på arbejdet. De er gode til at vente på tur. Hvis læreren har brug for at 



give en fælles besked undervejs, benyttes en velkendt klapperytme, som eleverne responderer på med det 
samme.

Både lærer og elever har rolig stemmeføring – lærer og elever er i øjenhøjde (helt konkret sætter læreren sig 
oftest på hug, når den enkelte skal have hjælp) – og en enkelt gang, hvor der er behov for at påpege, at 2 elever 
får forstyrret hinanden uhensigtsmæssigt, er det en rolig og målrettet kommunikation kun med de involverede. 
Her gøres det tydeligt, hvad udfordringen er, men i en rummelig og rar omgangstone.

Eleverne virker trænede i at bruge IT og at navigere i forskellige dokumenter.

Min vurdering er, at der er en rigtig god klasserumsledelse; et godt fagligt niveau og gode vaner for tilgangen til 
hinanden og til skolearbejdet.

I dansk i 5. klasse sidder alle på deres plads ved lektionsstart. Programmet for dagen er forskrevet på tavlen 
(Fandango; Ny diktat; Dansk Direkte). Dansk Direkte findes frem, hvor der skal arbejdes med siderne 16-19 – om 
noveller.

Læreren læser højt om, hvad en novelle er. Læreren spørger ind til, om eleverne kender nogle film, der bygger på 
virkeligheden. En del elever byder ind.

Herefter læses artikel højt ”Børn overlevede en uge på øde ø”. Artiklen er oplæg til at skulle skrive en novelle – 
altså artikel skal omsættes til en novelle.

I bordgrupper skal eleverne brainstorme. Hver gruppe brainstormer på noget forskelligt: ”Før sejladsen”, ”Under 
sejladsen”, ”Efter kæntringen”, ”Livet på øen” og ”Redningen”. Der brainstormes i 5 minutter, og alle ord noteres 
på A3-ark. Herefter roterer arkene, så alle 5 områder har været igennem alle grupper.

Grupperne arbejder godt, med god energi og engageret, og læreren går rundt til grupperne undervejs. Derved er 
læreren hurtig til at opfange, hvis nogle grupper/elever skal guides i forhold til at indgå i gruppearbejdet.

Ved velkendt klappe-rytme opsamles slutteligt i plenum. Dels ved at pille et par ord ud fra deres brainstorm og 
spørge ind til, hvordan et ord er havnet på listen. Og dels ved at fortælle, hvad næste step er. Næste gang de skal 
ses, vil læreren have renskrevet alle de 5 lister med elevernes brainstorm. De vil blive hængt op i klassen til 
inspiration til den kommende individuelle novelleskrivning. 

Det er min vurdering, at der arbejdes med et alderssvarende materiale; at eleverne ved dagens øvelse har fået et 
godt afsæt til den kommende skrivning, og at undervisningen bærer præg af nærvær og med rutiner, der 
vedholdende arbejdes ud fra.



Tirsdag d. 30. oktober havde jeg lejlighed til at overvære undervisningen i følgende klasser:

Kl. 8.10-8.55: Engelsk i 7. klasse

Kl. 9.00-9.45: Matematik i 9. klasse

Kl. 10.00-10.45: Børnehaveklasse

Kl. 10.50-11.35: Matematik i 2. klasse

Kl. 12.15-12.45: Møde med dagens undervisere

Dagen afsluttes med samtale med ledelsen

I engelsk i 7. klasse skal et nyt emne startes op: ”Love”. Et stort hjerte er tegnet på tavlen. I plenum sætter 
eleverne ord på, hvorledes de definerer ”love”. Læreren har lavet et ark med en liste over ord, der kan sættes i 
sammenhæng til ”love”. Eleverne skal parvis finde synonymer eller skrive en kort sætning, der beskriver ordene. 
Sammen genopfriskes det, hvad synonymer er.

Eleverne får 10 min. til opgaven sammen med sidemakkeren – og der mindes om, at der kun må tales engelsk. 
Læreren går under øvelsen konstant rundt blandt eleverne og hjælper/guider/lytter.

Efter 10 min. gennemgås ordene ét for ét, hvor eleverne byder ind. Herfra får hver elev et kort, hvorpå ordene er 
skrevet. De skal nu gå rundt blandt hinanden og finde en makker, som de forklarer deres ord for (ikke læse ordet 
på kortet højt). Hvis der ikke er et match, bytter de kort og finder en ny makker. Øvelsen fortsætter, indtil alle har 
fundet den rette makker. Ved denne øvelse afsluttes med, at et par forklarer deres ord, og de resterende elever 
skal hurtigst muligt markere, hvis de mener at have et bud på, hvad ordet på kortet er.

Herefter uddeles sangteksten ”Love is all around”, hvori der mangler nogle ord. I første omgang skal eleverne kun 
lytte til sangen. Lektien er hjemme at lytte til sangen og fylde de manglende ord ind. 

Til emnet ”Love” er en Padlet gjort klar med alt det, som eleverne skal igennem og får brug for undervejs. Blandt 
andet linket til sangen. Eleverne virker trænet i, at der benyttes padlet som arbejdsredskab.

Under alle typer at aktiviteter er eleverne fokuseret, de byder ind, og de indgår i behagelige relationer med 
hinanden. De har gode arbejdsvaner og skifter dygtigt fra én aktivitet til en anden.

Læreren har en anerkendende og smittende tilgang til eleverne – og der tales fra elev- og lærerside kun engelsk i 
lektionen. Stemningen er tryg i forhold til at turde være aktivt deltagende på et fremmedsprog.

Det er min vurdering, at der er tydelige forventninger til kun at tale engelsk; at eleverne har et flot fagligt niveau – 
blandt andet ved flot udtale og ordforråd – og at der ved optakt til nyt emne via dagens øvelser, er givet et godt 
fundament og indspark til netop ordforråd.

I matematik i 9. klasse starter lektionen med, at lærerne mundtligt giver et overblik over lektionens indhold: Hvad 



talte vi om i går; lektiegennemgang; anderledes matematik. Eleverne finder alt frem, der skal bruges til lektionen.

I forhold til gårsdagens program om ”grupperede observationer”, forklarer eleverne herom. De kommer ind på: 
modelleret gennemsnit; interval; intervalmidtpunkt; hyppighed og 

intervalstørrelsers betydning for præcision af undersøgelse. Dette med hjælp via lærerens spørgsmål, hvor der 
hele tiden guides til brug af de rette fagbegreber.

Herefter rettes i plenum dagens lektier. Undervejs giver det anledning til at drøfte forståelsen af begreber som 
dataindsamling og modellering. Dette krydres med relevante områder inden for geografiens verden. Et fag som 
læreren også underviser klassen i.

I den ”anderledes” matematik handler det om statistik ud fra nogle artikler. Hver gruppe får tildelt en artikel 
(forskellige artikler). Her skal de arbejde med sammenhængen mellem inddraget undersøgelse/statistik i 
artiklerne, og hvorledes de tjener artiklens mål. Arbejdet hermed er lektier, så eleverne skal arbejde fokuseret.

Eleverne arbejder godt, engageret og kritisk, og der er god dynamik og en rar atmosfære. Læreren er hele tiden til 
rådighed og engagerer sig – og der er både fokus på arbejdet og plads til relationelle dialoger også. 

Det opleves, at klassen samlet set har gode arbejdsvaner og rutiner.

Det er min vurdering, at der er et højt fagligt niveau hos eleverne. Der er tydelig klasserumsledelse, hvor lektionen 
bærer præg af tempo og effektivitet – dette i en rar atmosfære og med sikring af og ønske om, at alle skal forstå 
matematikken. Der er forventning om matematisk korrekthed – altså brug af det faglige sprog.

I dansk i børnehaveklassen er dagens program at lære en ny bogstavfamilie at kende – fortungefamilien. Eleverne 
er placeret i bordgrupper, men kaldes op til samling på tæppe. Her fortæller læreren først om en af eleverne, der 
har fortalt, at han hjemme kunne læse nogle ord i en ny bog. Dette starter en kort snak om andre, der også har 
oplevet succeser hjemme i forhold til at kunne læse nogle ord eller bøger.

I plenum genopfriskes ”Hvad er en vokal”, hvor eleverne byder ind med svar (antal; farver; de kan synges). 
Herefter synges vokalsangen. Så tales der om, hvad alle de andre bogstaver så hedder (konsonanter), og der er 
repetition af læbefamilien – hvorfor hedder den det? Eleverne laver sammen alle lydene til læbefamilien (m, b, p, 
v, f), og hænderne bruges også til at illustrere bogstaverne.

Herfra præsenteres den nye familie – fortungefamilien (n, d, t, s, c, l) – og hvert bogstavs lyd og bevægelse 
gennemgås – og eleverne byder ind med ord, de kender, der starter med nogle af de nye bogstaver.

Til illustrering af fortungefamilien benyttes stort bogstavhus, hvor man kan se familierne.

Eleverne kommer nu op at stå og i rundkreds synges en sang, hvor armene flettes.

Eleverne går herefter til egne pladser og får instruktion i forhold til at lave eget lydhus. Både i forhold til billeder, 



farvning og klipning.

Lærerne optræder med tydelig, struktureret og anerkendende klasserumsledelse. Lærerne har en forbilledlig 
optræden, der smitter af på elevernes adfærd og relationer. Der er et godt arbejdsklima, og elevgruppen bærer 
præg af at have gode arbejdsrutiner (kan vente på tur; er fokuseret på opgaven; bevæger sig roligt rundt i 
rummet). Refleksion over egen adfærd og præstation gribes også af lærerne i dialogen med den enkelte på et 
alderssvarende niveau.

I matematik i 2. klasse er de i gang med emnet spejling, geometri og symmetri. Læreren genopfrisker ved at lade 
eleverne sætte ord på, hvad de arbejder med i øjeblikket. Herefter finder eleverne deres bog – Kontext – frem og 
slår op på side 52. Der skal arbejdes med kvadrat og rektangel. I plenum definerer eleverne, hvad henholdsvis et 
kvadrat og et rektangel er – og læreren får dem til at orientere sig i klasselokalet i forhold til at finde nogle af disse 
figurer. 

Det gennemgås, hvad opgaverne i bogen går ud på (blandt andet at finde kvadrater blandt mange figurer og farve 
dem).

Eleverne går i gang med arbejdet. Der er en god arbejdsro og et godt arbejdsmiljø, og de er forholdsvis gode til at 
vente på tur ved eventuelle spørgsmål. Læreren er tydelig i sine forventninger – både i forhold til det faglige og til 
adfærden (gøre sig umage; tale med hviskestemmer). Læreren er eksemplarisk i henhold til dette.

Bliver eleverne færdige, sættes de løbende i gang med at arbejde med klodser formet som forskellige geometriske 
figurer. De skal prøve at samle disse til et kvadrat. 

Læreren er nærværende og er hele tiden rundt hos eleverne. Tilgangen er rosende og anerkendende – og der er 
altid noget positivt at fremhæve.

Hen mod slutningen af lektionen (op til spisepausen) begynder eleverne at blive lidt urolige, men de følger de 
klare instrukser i forhold til oprydning, vask af hænder og klargøring til frokost.

Da eleverne er klar til at spise, har læreren sat ”Skæg med matematik” klar på smartboardet. Inden igangsættelse 
taler de om tidligere afsnit, som var rigtig sjovt – og læreren vinkler samtalen til at handle om det matematiske 
begreb ”færre”.

Som afslutning på begge dage havde jeg lejlighed til at tale samlet med de lærere, jeg havde besøgt. Dette med 
formålet at få et større indblik i skolen. Lærerne bliver bedt om enkeltvis at notere 3 ord, de oplever som 
kendetegnende for skolen. Der kredses meget om de samme områder med et lidt forskelligt ordvalg – omtanke 
for hinanden; undervisningsglæde; respekt; omsorg; faglighed; tryghed; motivation; tid til læring; hjælpsomhed, 
tryghed. Dette både pegende ind i relation til kollegaer og til eleverne. Det er også i relation til ledelsen, og 
ledelsen anerkendes for deres synlighed, og deres evne til at få den daglige drift til at fungere trods midlertidig 
underbemanding, og uden at det er mærkbart for medarbejderne.

Herefter har vi samtale om, hvilke typer af samarbejde der er – fagteams; klasseteams; afdelingsmøder; 
pædagogiske rådsmøder. Altså hele den formelle del. Men samtalen falder også på alt det uformelle samarbejde, 
hvor der gives udtryk for, at dette bærer præg af, at man aldrig står alene – der er altid hjælp at hente. Der er 



heller ikke langt fra A til B, hvis man har en god idé.

Samtalerne med ledelsen er dels at give et overblik over dagenes observationer, samt en mere uformel snak om, 
hvad der fylder i øjeblikket. Vi runder også ledelsens prioritering af synlighed – selv i perioden med 
underbemanding. Ledelsen oplever også stor hjælp og engagement fra medarbejderne i forhold til at få dagene til 
at glide.

Det er mit indtryk fra både lærere og medarbejdere, at der er god overensstemmelse mellem, hvad skolen siger, 
at de er/gør – og den måde dette kommer til udtryk i hverdagen.

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

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

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

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

Ja

7.1 Uddybning

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

Ja

8.1 Uddybning



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

Ja

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

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

Ja

11.1 Uddybning

Samlet set vil jeg karakterisere den undervisning, jeg overværede, som inspirerende, motiverende, fagligt 
kvalificeret og præget af dialog med eleverne og med en anerkendende tilgang. Det er min vurdering, at elevernes 
standpunkt i ovennævnte fag til fulde svarer til, hvad der almindeligvis opnås i Folkeskolen jf. Fælles Mål. Og det er 
min opfattelse, at der er overensstemmelse mellem tanke og tale.

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



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. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

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

Ja

16.1 Uddybning

18. Donationer 

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



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

Navn Adresse Beløb i kroner
 

19. Tilsynets sammenfatning 

Samlet set vil jeg karakterisere den undervisning, jeg overværede, som inspirerende, motiverende, fagligt 
kvalificeret og præget af dialog med eleverne og med en anerkendende tilgang. Det er min vurdering, at elevernes 
standpunkt i ovennævnte fag til fulde svarer til, hvad der almindeligvis opnås i Folkeskolen jf. Fælles Mål. Og det er 
min opfattelse, at der er overensstemmelse mellem tanke og tale.

Det er min opfattelse, at Lyngby Private Skole forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 
– dels via ovennævnte observationer; og dels via skolens pædagogiske og didaktiske tilgange.

Undervisningssproget på Lyngby Private Skole er dansk.

Skolen har ikke modtaget donationer siden sidste pædagogiske tilsynsbesøg.

Nej


