
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Svanevej Privatskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
101077

Skolens navn:
Svanevej Privatskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Annette Haaber Ihle 

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

09-03-2020 2-3. Dansk Humanistiske fag Annette Haaber Ihle 

09-03-2020 2-3. NT Naturfag Annette Haaber Ihle 

09-03-2020 8-9. Historie Humanistiske fag Annette Haaber Ihle 

09-03-2020 8-9 Dansk Humanistiske fag Annette Haaber Ihle 

09-03-2020 0-1. mat. Naturfag Annette Haaber Ihle 

10-03-2020 2.-3- Engelsk Humanistiske fag Annette Haaber Ihle 

10-03-2020 6.-8- Mat. Naturfag Annette Haaber Ihle 

10-03-2020 0.-1. Krist. Humanistiske fag Annette Haaber Ihle 

10-03-2020 8.-9. Krist. Humanistiske fag Annette Haaber Ihle 

11-03-2020 8.-9. Samf. Humanistiske fag Annette Haaber Ihle 

11-03-2020 6. Mu Praktiske/musiske 
fag

Annette Haaber Ihle 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Skolen byder sine 45 elever  velkommen hver morgen i den smukke  "sal/kirke" med fælles morgensang, 



introduktion til dagen ved en elev og en lille moralsk opløftende fortælling, idag fra Gml. testamente, - fortalt af 
en af lærerne. Fællesmødet afsluttes med bøn. Skolen har en vis tilknytning til Adventistsamfundet i Danmark, 
men denne særlige tilknytning mærkes ikke i undervisningen, og deles ikke af hverken alle  elever, forældre eller 
lærere. Grundholdningen eller værdierne på skolen afspejler snarere en humanisme, ved at opfordre alle til at 
respektere medelever og lærere, - en opfordring, som synes at vinde genklang. Der observeres få konflikter 
mellem eleverne, (og få mellem elever og lærere) og der gives plads til at både elever og lærere kan vedligeholde 
deres egen individuelle identitet: kulturelt, religiøst, etnisk og hvad angår køn.

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

Især faget dansk træder frem med eksempler på virkelig god, vedkommende og faglig kompetent undervisning, 
både i forhold til de elever og de klassetrin, der undervises og de krav fagene skal leve op til for "at stå mål med". 
Faget dansk i både 2-3 og 8-9. klasse og byder på en inspirerende undervisning, som både involverer 
problemorienterede og debaterende emner, (f.eks. spørgsmål fra børn og svar fra voksne på børnetelefonen om 
venner og eksklusion) som læses, afklares og diskuteres i et fælles forum, hvor definitioner og indhold vægtes 
højere end form og retsstavning . For eleverne uforståelige ord og vendinger bliver vendt og drejet, 
hensigtsmæssigt valg af sprogbrug bliver diskuteret og eleverne opnår i løbet af lektionerne en højere fælles 
forståelse gennem reflektion. En god kollektiv proces. Også i 8-9.klasses undervisning drages der paralleller 
mellem elevernes egne erfaringer og et skriftligt materiale, her konflikten i Shakespeares Romeo og Julie, som 
giver anledning fælles diskussion af forældrerelationer og til et engageret gruppearbejde. 



Undervisningen i historie i 8.-9. klasse er tæt knyttet til Gyldendals elektroniske portal for faget, som anvendes 
som eneste kilde til tiden fra 1848-64 og den sammenhæng, der kan spores mellem de revolutionære bevægelser i 
Europa og den efterfølgende krig mellem Danmark og Tyskland i 1864. Et  emne, der falder helt i tråd med Fælles 
forenklede mål i faget. Undervisningen er præget af træghed og elevernes manglende engagement, for meget 
gætværk og for lidt faglig argumentation for årsagssammenhænge og socialt af en del konflikter mellem elever og 
lærer. Faget historie bliver ikke i tilstrækkelig grad udfoldet som et fag, hvor eleverne selv skal identificere 
problemer i en defineret tidsmæssig kontekst og kunne argumentere fagligt for årsager til at disse opstod. 
Undervisningsformen virker derfor noget utidssvarende.og understøtter ikke i tilstrækkelig grad frihed og 
folkestyrekravet.
 I faget Kristendom i 0.-1 klasse vises en tegnefilm (Prinsessen af Egypten), men filmens handling, ej heller 
jødernes udvandring fra Egypten repeteres, introduceres for, relateres til, eller diskuteres med eleverne. Selve 
fortællingen er central og bestemt indenfor fagets pensum på dette klassetrin.
I faget kristendom i 8-9. klasse arbejder eleverne med at sammenstille de 6 hovedreligioners tidslinier. Det bliver 
ikke klart hvilke begivenheder, personer eller omstændigheder  eleverne kan hæfte sig ved i sammenstillingen og 
måske derfor virker formålet med øvelsen ikke at stå klart for eleverne. Jeg vil tro at formålet er,. at eleverne skal 
skaffe sig et overblik over, hvilke der er de ældste hovedreligioner, og eventuelt, hvordan religionerne har haft 
indflydelse på hinanden, men det er ikke et emne, der italesættes i de to lektioner, der overværes. Netop derfor 
virker opgaven (i hvert fald på mig) uoverskuelig og jeg synes ikke at emnet kommer til at lægge op til den 
reflektion og debat,  som man må forvente at undervisning i faget skal initiere på disse klassetrin. Læreren kunne 
måske i højere grad prøve at inddrage forskellige kilder, hvor eleverne kan "blive forvirrede på et højere plan", i 
stedet for at give dem "korrekte svar". 

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

Matematik på 0.-1-klassetrin: Fælles instruktion om tal og dernæst penge, som engagerer eleverne i en indbyrdes 
diskussion om, hvad ting koster. Læreren er venlig og anerkendende, hvad der sandsynligvvis får eleverne til at 
være observante og aktive. Senere individuelle løste opgaver, hvor en del af de få elever sidder temmelig længe og 
venter på hjælp. De to lektioner er dog også præget af få matematiske afvekslende begivenheder, som må anses 
som pædagogisk vigtige på dette klassetrin. Tavlen og det fællesskab, brugen af denne lægger op til, kunne 
inddrages, så matematik ikke bliver ren færdighedsindlæring.
Matematik på 6. & 8. klassetrin læses sammen. i alt 5 elever den pågældende dag. Der er ingen fælles indledende 
instruktion for begge klassetrin,  ingen problemorientering, ingen fællers løsninger diskuteres. Lærebogssystemet 
styrer og strukturerer, undervisningen, der er knyttet til skriftlige opgaver, som løses individuelt med læreren som  
instruktør. Der er elever, der ikke når at få den fornødne hjælp til at forstå, at f.eks. division som metode  kan 
bruges i praktiske situationer. Fagmålene nås sandsynligvis, men en større variation i undervisningen vil 
sandsynligvis have større læringsmæssig effekt. 
Undervisningen i NT i 2.-3-klasse foregår som en fælles samtale mellem de af de 10 elever, som engagerer sig og 
læreren. Dagens emne er "kroppens blod og iltforsyning", et emne som i nogen grad hører til på et lidt højere 



klassetrin.. Rumfanget af en liter illustreres via et litermål med vand, men jeg tror at de svageste elever ville have 
haft glæde af illustrationer i form af billeder, korte film, og tavlebrug, så de også kunne deltage i samtalen om 
procentsatser, ilt, kvælstof, luftarter, atmosfære,  blodårer, blodkredsløb etc.... Mange svære ord, som kun delvist 
forklares og illustreres. Fælles forenklede mål nås nok kun for de, der føler sig kompetente til at engagere sig i 
samtalen.

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

I musiklektionen vidner lærerens (her musik-) faglige og pædagogiske uddannelse om  at høj faglighed er en god 
vej til at engagere eleverne fagligt. Eleverne i 6.klasse skal begynde forberedelsen af skolens forårskoncert, som 
skal involvere elever på flere klassetrin. 6. klasses eleverne tager udgangspunkt i de instrumenter de er bekendte 
med/øvede i og spiller ind med forslag til sange og arrangementer, som skal engagere de øvrige klasser. Eleverne 
får mulighed forat tage ansvar og de tager aktivt handsken op. Læreren bakker op med at sætte fagudtryk på 
forslagene og komme med forslag til instrumentalisering af arrangementerne og eleverne virker  hjemmevante 
med denne jargon og arbejdsform. Undervisningen demonstrerer en meget ligeværdig dialog mellem elever og 
lærer, som er lyttende, anerkendende og respektfuld. Eleverne virker engagerede og fulde af kreative ideer.

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

Ja

7.1 Uddybning

Denne vurdering er foretaget på baggrund af observationer i de besøgte klasser.

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

Ja

8.1 Uddybning



Denne vurdering er foretaget på baggrund af observationer i de besøgte klasser.

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

Ja

9.1 Uddybning

Denne vurdering er foretaget på baggrund af observationer ved et besøg i en 2-3.klasser. Engelskfaget overværes 
kun i to  lektioner, hvor det kulturelle aspekt af engelskfaget  i form af en introduktion til USAs historie, 
seværdigheder, mad, kultur, og politik er i centrum. Eleverne taler intet engelsk i disse to lektioner, hvorfor det er 
svært at vurdere om fagmålene i engelsk indfris for klassetrinnet. 

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

Denne vurdering er foretaget på baggrund af observationer i de besøgte klasser.

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

Ja

11.1 Uddybning

Jeg hører ofte skolens personale vurdere skolens elever som særligt udsatte socialt og måske især økonomisk. Selv 
om børn er udsatte skal de ikke kun have det godt socialt set (hvad alt tyder på at de har), de skal også udfordres 
rent fagligt. Derved får de mulighed for at udvikle sig personligt. Der findes gode folkeskoler og mindre gode... det 
er derfor svært at vurdere, om skolens undervisningstilbud i tilstrækkelig grad og reelt står mål med og  fagligt 
løfter skolens elever i samme grad som folkeskolen ville have gjort. Det er skidt hvis eleverne er elendigt klædt på, 
når de begynder deres skolegang, men det er en katastrofe, hvis de forlader skolen i ligeså dårlig læringsmæssig 
fatning, som da de kom. Jeg mener skolens personale kan blive bedre til at udnytte det lave elevtal  og dermed 
klassekvotient. Men også mange folkeskoler vil efterlade netop denne gruppe udsatte børn i lige så dårlig faglig 
forfatning, når de forlader skolen. Så står skolens samlede undervisningstilbud mål med folkeskolens, ... ja, det vil 
jeg vurdere at det gør.

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

I alle de observerede lektioner var eleverne beskæftigede med faglige problemer og øvede færdigheder, som nu 
eller på et senere tidspunkt i eleverne liv, er nødvendige for at de kan indgå som aktive deltagere i Danmarks 
folkestyre.I samfundsfag i 8-9 klasse, f.eks. blev forhandlinger til den årlige finanslov gennemgået og øvet på 
praktisk vis. Eleverne måtte argumentere for hver deres resortområde og øvelsen gav indsigt i hvordan 
udviklingen i Danmark afgøres af forhandling mellem mennesker/partier , med hver deres politiske projekt. 
Forløbet var et godt eksempel på, hvordan viden, færdigheder, faglig argumentation, engagement og det at have 
idealer for fremtiden er afgørende for at kunne indgå i et demokrati. 
Som det forhåbentlig er fremgået ovenfor øves der også i undervisningen i de mindre klasser samtale, 
argumentation, og det at stå op for sin egen mening, mens der som sagt kunne gøres mere ud af at styrke det 
faglige grundlag, som alle disse "meninger" skal grunde sig i, for at demokratisk læring kan foregå.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Demokratisk dannelse  er knyttet til skolens dagligdag i og udenfor den undervisningsmæssige situation, hvor 
elevernes vilje til, øvelse i og mulighed for at kunne lytte til hinanden, udtrykke sig på mange platforme, 
undersøge, argumentere med acceptable midler, skal tilvejbringes i hele skolens dagligdag. Skolens fælles 
aktiviteter i fællessamlinger, frikvarter, undervisning, fælles ture og elevrådsmøder giver rig lejlighed til at øve 
elevernes demokratiske dannelse, især understøttet af det lave elevtal, som giver også stille elevtyper plads til at 
gøre sig gældende. Måske kunne skolen opfordres til at give de kreative fag mere plads, (f.eks. bedre 
lokaleforforhold), da disse fag giver en enestående mulighed for bogligt svage elever for at komme til orde?

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

Ja

14.1 Uddybning

Med sit bredt funderede etniske, sociale og religiøse elevgruppe, som lever rigtig fredeligt sammen i hverdagen, 
demonstrerer skolen i praksis at de frihedsrettigheder, som Danmark har tiltrådt, også er gældende. Eleverne 
erfarer igennem hverdagens praksis at de både har frihed til at bevare deres egen identitet og indgå i en fælles 
indsats for at bevare de samme rettigheder for andre. 

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

Skolens elevråd har en fordel i det lille elevgrundlag, idet det faktisk kan gøre en forskel ved at have stor 
gennemslagskraft. Alle elever er så at sige tæt på elevrådet og de beslutninger, der tages der. Elevrådsmødet 
foregår demokratisk, aktivt og engageret, alle klassetrin er repræsenteret og på observationsdagen diskuteres, 
hvordan eleverne kan skaffe penge til skolens udflugtsdag via et ugentligt kagesalg. Eleverne virker aktive i 
organiseringen af alt, hvad der skal til for at få pengene ind. Hvert klassetrin sin rolle. Formandskabet styrer 
formidabelt kompetent!

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
 

Per Hansennk Tesdorpfsvej 39, 2000 
Frederiksberg

100000,00

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

100000,00 kr.

Ja



19. Tilsynets sammenfatning 

Skolen fremstår hyggelig, men fattig: noget nedslidt med for få faglokaler, og  få fagspecifikke materialer,  
Undervisningen er virkelig meget varierende i kvalitet: fra ekseptionel, inspirerende og ambitiøs, til noget 
ustruktureret og ensformig. Tonen mellem elever og mellem elever og lærere er social og demokratisk funderet, - 
eleverne har meget plads til at gøre sig gældende  mundtligt i undervisningen, ligesom den demokratiske læring 
styrkes af et velfungerende elevråd. Skolen har en ganske god lærer/elevnormering, så der kunne nok være mere 
plads til faglige ambitioner på elevernes vegne.


