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Tilsynserklæring	for	Randers	Lille	Skole,	skoleåret	2016-17	
	

• Tilsynet	er	udført	på	Randers	Lille	Skole,	Tøjhushavevej	28,	8900	Randers	C	
• Skolekode	731	019	
• Tilsynsførende:	Ryan	Pristed,	ryan.pristed@skolekom.dk		
• Dato	for	tilsynsbesøg:	02.	september	2016,	19.	september	2016,	25.	januar	2017	
• Følgende	klasser	er	besøgt	den	02.09.16:	6.	kl.,	rødt	hold,	historie,	9.	kl.,	rosa	hold,	engelsk.	
• Følgende	klasser	er	besøgt	den	19.09.16:	5.kl.,	grønt	hold,	engelsk,	8.	kl.,	turkis	hold,	

naturfag,	1.	kl.	blåt	hold,	matematik,	9.	kl.,	rosa	hold,	dansk,	2.kl.,	lilla	hold,	dansk,	4.	kl.,	
gult	hold,	matematik.	

• Følgende	klasser	er	besøgt	den	25.01.17:	3.	kl.,	hvidt	hold,	matematik,	5.	kl.,	grønt	hold,	
tysk,	8.	kl.,	turkis	hold,	dansk,	7.-9.	kl.	sort,	turkis	og	rosa	hold,	linjefag.		

• Under	besøget	konstateredes	det,	at	undervisningssproget	er	dansk.	
• Elevernes	standpunkt	i	dansk,	regning/matematik	og	engelsk	vurderes	som	

tilfredsstillende.	
• Ud	fra	en	helhedsvurdering	skønnes	det,	at	skolens	samlede	undervisning	står	mål	med,	

hvad	der	almindeligvis	kræves	i	folkeskolen.	
• Det	vurderes	at	skolen	gennem	sin	undervisning	og	hele	organisering,	forbereder	eleverne	

til	at	leve	i	et	samfund	med	frihed	og	folkestyre	og	udvikler	og	styrker	elevernes	kendskab	
til	og	respekt	for	respekt	for	grundlæggende	friheds-og	menneskerettigheder,	herunder	
også	ligestilling	mellem	kønnene.	
	
	

Ved	tilsynsbesøgene	har	jeg	haft	samtaler	med	personalet	og	skolens	ledelse	og	talt	med	elever	
om	deres	oplevelse	af	undervisningen.	Ligeledes	har	jeg	set	på	skolens	hjemmeside,	fulgt	med	på	
Facebook,	brochurer	og	andet	materiale.	
Ved	tilsynsbesøgene	har	jeg	fra	alle	sider	mødt	stor	imødekommenhed	og	hjælpsomhed.	

	
Herunder	en	nærmere	gennemgang	af	tilsynsbesøgene.	
	
Tilsynsbesøg	fredag	den	02.	september	2016.	
	
5. Lektion: historie, rødt hold, 6.kl. 
Læreren indledte med at sætte nyere historie ind i et tidsperspektiv mellem Universets fødsel, 
Jesus fødsel og rumfartens historie. Eleverne kom med forskellige bud på hvad de mente om 
emnet. Derefter kom en snak om hvad historie egentlig er. Læreren kom med et eksempel: Hvad 
hvis vi skulle se en film om åbningen af det første supermarked (50'erne). Hvad ville være 
interessant historie i sådan et eksempel? Forslag fra eleverne: klædedragt, priser, varer, kunderne 
(mænd, kvinder, børn). Også en god snak om hvilke butikker der fandtes inden supermarkederne 
overtog markedet. Derefter vistes en film om det første supermarked i DK. Hvad var kundens 
største oplevelse: alt samlet på et sted, selvbetjening, impulskøb. Hvilket land kommer 
inspirationen fra? Hvilket land sparker økonomien i gang igen efter 2 verdenskrig? Og hvorfor? 
Meget dynamisk og levende undervisning hvor der lægges stor vægt på elevernes deltagelse. 
Derefter en kort snak om fordele og ulemper ved storkøb og endelig en kort introduktion om nyeste 
trend inden for supermarkeder, LØS markeder hvor varerne er økologiske og man kan indkøbe 
den mængde varer man skal bruge i egen emballage. 
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6. Lektion: engelsk, rosa hold, 9. kl. 
Eleverne arbejder 2 og 2 med at lave en kortfilm om Firenze som de skal besøge i løbet af den 
kommende uge. På studieturen vil eleverne optage korte filmklip og tage billeder der klippes 
sammen efter turen. Kortfilmen skal præsenteres på engelsk, ligesom brainstorm og storyboard 
skal foreligge på engelsk. Eleverne vil på engelsk forklare hvorfor de har valgt at lave filmen på 
den pågældende måde. Der arbejdes meget koncentreret og intensivt. Som oplæg har eleverne 
set "Den andalusiske hund".  
 
Tilsynsbesøg mandag den 19. september 2016: 
 
1. Lektion: engelsk, grønt hold, 5. kl. 
Stort set al kommunikation foregår på engelsk. Klassen begynder med at finde ud af hvilken dag 
og dato det er, på engelsk. Herefter synges der en Good morning sang. Forskellige elever fortæller 
derefter hvad de har oplevet i weekenden. Enkelte nye ord introduceres på denne måde. Klassen 
bliver derefter introduceret til en ny opgave hvor de skal beskrive dagens forskellige 
opgaver/hændelser og lave illustrationer sammen med sætninger på engelsk. Der bliver gået 
meget forskelligt til opgaven, men alle arbejder sammenbidt på at løse udfordringen. 
 
2. Lektion: naturfag, turkis hold, 8. kl.  
Jeg kommer ind midt i en dobbeltlektion og halvdelen af klassen beskæftiger sig med respiration 
og hvordan denne påvirker fordøjelsesprocessen. Der benyttes følgende eksempel: 
C6H12O6+O2>CO2+H2O  
Eleverne laver følgende forsøg: ved brug af CO2- indikator påviser man CO2 i udåndingsluften ved 
at blæse denne ned i indikatoren, der herved ændrer farve. 
Et andet forsøg går ud på at sætte ild til knækbrød og omdanne brødet til sukkerstof der ved 
kontakt med ilt omdannes til kuldioxid og vand. Kuldioxiden påvises vha. kalkvand og vandet ses 
som dug. 
Den anden halvdel af klassen arbejder med teori omkring fødevarernes kemi. Kulhydrater, 
proteiner, enzymer og fedtstoffer. 
 
3. Lektion, matematik, blåt hold, 1. kl.  
Klassen starter på et nyt emne om træer. Klassen og læreren bliver tilsammen enige om at der 
findes kastanjetræer, fyrretræer, grantræer, bøgetræer, æbletræer, birketræer. Hvilket træ er 
størst: fyrretræet. Hvilket træ kan blive ældst: bøgetræet. Derefter en snak om årringe. Elevernes 
opgave er nu at hjælpe skovhuggeren i opgavebogen med at stable træer således at årringene på 
2 træstammer sammenlagt kommer til at svare til årringene på en 3. stamme. Opgaven er ret 
krævende og læreren har nok at se til, men klassen arbejder fint. Da der er støtte på klassen er det 
en stor hjælp, at de mest udfordrede elever kan få ekstra støtte. 
 
4. Lektion: dansk, rosa hold, 9. kl. 
Jeg kommer ind i 2. halvdel af en dobbelttime. Klassen arbejder med en aflevering på computer 
under stor koncentration. Læreren yder faglig støtte under skriveprocessen. F.eks. hvordan 
tydeliggør man flashback, konflikt og tema. Læreren afslutter opgaven med at sige at hvis eleverne 
kører fast, er de velkomne til at sende ham en mail. Opgaven skal afleveres om torsdagen. 
Derefter skal eleverne i grupper på 5 læse selvskrevne digte op for hinanden. Diskutere ligheder 
og forskelle og argumentere for hvorfor man har skrevet digtet på den måde. Hver gruppe 
udvælger et digt til oplæsning for klassen. Digtene er blevet til ud fra et givet antal udvalgte ord. 
Digtene oplæses og analyseres, ligesom eleverne skal argumentere og forklare hvorfor de har 
valgt at skrive digtet på deres måde. 
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Selv om det er meget "stramme" opgaver eleverne arbejder med, er der en god stemning mellem 
lærer og elever og der bliver gået til opgaverne med krum hals og alvor. 
Timen afsluttes med lektier: udvælg et digt efter eget valg og medbring det til næste time. Der skal 
argumenteres for hvorfor digtet er valgt. En usædvanlig tydelig, klar og fagligt krævende lærer med 
en god tilgang til sine elever. 
 
5. Lektion: dansk, lilla hold, 2. kl. 
Eleverne har læst en historie og opdeles i tre grupper der hver især skal tegne historiens 
højdepunkter og føje dem sammen på en tidslinje. Børnene har fået læst historien op to gange og 
fået den genfortalt. Derefter har de lavet rive- billeder af hovedpersonerne og sammen blevet 
enige om historiens højdepunkter og er altså nu i gang med lave en tegneserie med 
hovedpunkterne/tidslinjen som rettesnor. Alle eleverne er fuldt engageret og går frisk til opgaven, 
samtidig med at de ivrigt supporterer hinanden. En time hvor danskfaglighed går godt i spænd 
med billedfag og drama. 
 
 
 
6. Lektion, matematik, gult hold, 4.kl. 
Klassen er i gang med at måle omkredsen af forskellige figurer og beregner diameteren eller måler 
en diameter og beregner omkredsen. Beregningerne foretages på computer i et regneark. 
Eleverne arbejder sammen i grupper på to. 
Mange grupper arbejder koncentreret og målrettet, mens andre har sværere ved at knække koden.  
Læreren arbejder tålmodigt med at hjælpe eleverne med at få regnearket til at gøre det de gerne 
vil have det til. Ikke ved at gøre arbejdet selv, men ved tålmodigt at forklare fremgangsmåden, så 
eleverne selv kan udføre det. 
Ved afslutning af timen evalueres resultaterne og der snakkes om hvordan man kan bevise at 
omfanget er 3 x diameteren. 
 
Tilsynsbesøg onsdag den 25. januar 2017.  
 
2. Lektion, matematik, hvidt hold, 3. kl.  
Klassen træner koordinatsystem ved at finde koordinater til byer på et landkort. Der er en ivrig og 
undersøgende tilgang til emnet og en god arbejdssnak mellem eleverne omkring byer de kender 
eller har hørt om, hvor de ligger i landet og hvem de kender der. Der bliver derefter en snak om 
hvordan man i virkelighedens verden finder frem til steder hvor man ikke har været før. Her er 
eleverne godt med og fortæller om Google Maps og GPS. Snakken fører så hen til at se på et 
Danmarkskort, derefter et Verdenskort og her introduceres længdegrader og breddegrader. Timen 
slutter med at eleverne vælger hvem de vil lege med i pausen og hvad de skal lege. 
 
3. Lektion, tysk, grønt hold, 5.kl. 
Da der er fødselsdag i klassen begynder timen med at spise kage og imens kagen sættes til livs 
går læreren så småt i gang med at tale om det tyskemne klassen arbejder med. Familien, ligheder 
og forskelle mellem dansk og tysk, hvad man kalder forskellige familiemedlemmer. Der skrives 
forskellige benævnelser på familiemedlemmer op på tavlen og klassen begynder derefter at 
arbejde med clioonline.dk , hvor man skal arbejde videre med emnet Stammbaum gældende for 
sin egen familie. 
 
4. Lektion, dansk, turkis hold, 8.kl. 
Klassen skal de næste 2 uger lave projektarbejde og er ved at finde underemne til det 
overordnede emne: Kulde og varme. Der tales om arbejdsmetode og om hvordan man skriver en 
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synopsis. Eleverne arbejder med at finde et underemne ud fra et katalog udleveret af læreren til 
inspiration, men kan også frit vælge et emne de selv finder på. Et emneforslag er f.eks. 
Venligboerne som udtryk for mennesker der møder flygtninge med varme, andre emner er Donald 
Trump. Er han kold og kynisk eller bare en varm fortaler for Amerika? Varm og kold mad. Kolde og 
varme himmellegemer osv. 
Der er en intens koncentration og arbejdsomhed over klassen og der diskuteres lavmælt om hvilke 
forbindelser et underemne kan have til det overordnede emne. Læreren går rundt mellem eleverne 
og spørger ind til hvilke implikationer det enkelte emne kan have, hvordan man skærer det til og 
hvordan man kan komme videre.  
Ved timens slutning gennemgås de enkelte underemner og læreren kommenterer de spørgsmål 
eleverne har opstillet. 
 
5.-7. Lektion, Linjefag for overbygningen, billedfag, musik, drama, Arkitektur, design og teknologi 
(ADT) 
Billedfag: 
Eleverne henter deres portefølje og tryk og begynder at fortælle om deres erfaringer med at lave 
collografi. Der blev derefter talt en del om hvordan man bedst arbejder med farver, arbejdsgange 
m.v. Colografi er meget teknisk krævende trykteknik og stiller store krav til elevernes 
koncentration, akkuratesse og fingerfærdighed. Den sidste del af timen arbejder eleverne uden 
lærerstøtte pga. sygdom, men håndterer situationen forbilledligt. Alt foregår som før og arbejdet 
skrider stille og roligt frem, ligeså oprydningen. En oplevelse at se eleverne arbejde så modent, 
koncentreret og selvstændigt med en vanskelig disciplin og uden lærerstøtte i en del af tiden. 
Musik: 
Musikholdet arbejdede med at indøve en komposition af bl.a. Thomas Helmig. Læreren har travlt 
med at få de enkelte instrumenter til at falde ind på det rigtige sted, ligesom der arbejdes med kor 
og solostemmer. Læreren arbejder også med elevernes kropssprog og vil gerne have et mere 
energisk udtryk. Der diskuteres basgange, fjerdedele m.v. Eleverne er meget aktive og lyttende og 
arbejder godt med. Der lægges virkelig energi og personlighed ind i fortolkningen. Undervejs laves 
der pauser, hvor eleverne hver især øver passager, tekniske færdigheder og timing. Der er et 
fremragende og intenst samarbejde eleverne imellem og lærer/elever. 
Drama: 
Dramaholdet er i gang med at indøve en omskrevet version af Hamlet. Læreren har omarbejdet 
dramaet sammen med eleverne og man er nu i gang med at indøve de forskellige scener og lave 
læseprøver. Stykket skal være færdigt i april måned og vises for forældre og elever. Frem til 
opsætning af dette drama har eleverne lavet teaterøvelser, timing og improvisationsteknik. 
Eleverne er meget engagerede og det er en fornøjelse at se hvordan de nyder at skabe stykket 
sammen med deres lærer. 
Arkitektur, design og teknologi: 
Eleverne er i gang med at lave masker i træ og der gås til arbejdet med liv og sjæl. Først 
udhugges ansigtet og derefter hules masken ud. Eleverne arbejder meget koncentreret og 
målrettet med at give maskerne deres helt eget personlige udtryk og stoflighed. Da jeg kommer ind 
i projektet midtvejs i forløbet, er lærerens rolle mest at komme med håndværksfaglige input til 
processen. 
 
 
Ryan	Pristed	
Certificeret	tilsynsførende	
	

	


