
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Viborg Private Realskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
791014

Skolens navn:
Viborg Private Realskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Karsten Møller Pedersen 

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

11-11-2020 10 dansk Humanistiske fag Karsten Møller Pedersen 

11-11-2020 8 madkundskab Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

11-11-2020 0 idræt Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

11-11-2020 5 håndværk - 
design

Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

11-11-2020 7 matematik Naturfag Karsten Møller Pedersen 

27-04-2021 6 musik Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

27-04-2021 C1 art Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

27-04-2021 3 historie Humanistiske fag Karsten Møller Pedersen 

27-04-2021 8 madkundskab Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

27-04-2021 6 håndværk og 
design

Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

02-06-2021 C5 biologi Naturfag Karsten Møller Pedersen 

02-06-2021 C5 litteratur Humanistiske fag Karsten Møller Pedersen 



02-06-2021 C2 matematik Naturfag Karsten Møller Pedersen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Trods et særdeles usædvanligt år, hvor Corona har holdt eleverne hjemme igennem lang tid, har jeg fået afviklet 
nogle gode tilsyn, hvor det igen står klart, at VPR er en skole med en lang tradition og historie, og hvor den solide 
linje, der gennemstrømmer undervisningen, står tydeligt frem.

Mine besøg indeholder altid en drøftelse med skolens leder - og dele af ledelsen. Disse drøftelser bekræfter blot 
mit indtryk af, at der hele tiden arbejdes på at styrke og fremme den samlede indsats - og naturligvis også det 
gode omdømme skolen har. 

Under samtaler med lærerne, bliver jeg bekræftet i, at også de arbejder ihærdigt og loyalt på, at skolens position i 
lokalområdet bevares og styrkes. Vi har drøftet timernes indhold, mål og afvikling. Jeg har orienteret mig om fag- 
og læseplaner, og tilsammen giver det et billede af, at det, der foregår, er gennemtænkt og veltilrettelagt, og det 
hele munder ud i, at eleverne får mulighed for at udnytte deres potentiale bedst muligt, og de gennem årene på 
VPR udvikler sig til selvstændige og hele mennesker.

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

Jeg har kun oplevet dansk som gennemgående undervisnings sprog, ligesom der kun er dansktalende lærere. 
Dette gælder naturligvis ikke i skolens internationale afdeling, der er baseret på det internationale Cambridge 
uddannelsessystem. Her er undervisningssproget naturligvis engelsk.

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

Jeg fornemmer tydeligt, at eleverne befinder sig godt på VPR, hvilket samtaler med dem bekræfter. De giver 
udtryk for, at mulighederne for at få fuldt udbytte af undervisningen, er større her på skolen. Det er specielt de 
elever, der er til flyttet skolen midt i skoleforløbet, der tydeligst giver udtryk herfor. De er desuden helt klar over, 
at tingene ikke bare bliver serveret på et sølvfad, men at der stilles krav om en målrettet indsats fra deres egen 
side, såfremt man skal nå i mål.
Skolen råder over tidssvarende IT teknologi, der indgår helt naturligt i den daglige undervisning, og der anvendes 
løbende net baserede undervisningsprogrammer. Skolen stiller desuden relevant opdateret bogmateriale til 
rådighed.

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

Indenfor dette område gælder den samme dedikation og indsats, som er beskrevet ovenfor. Man møder 
interesserede, nysgerrige og arbejdsomme elever, der arbejder seriøst på alle niveauer, uanset om de arbejder 
individuelt, i grupper eller det drejer sig om klasseundervisning, alt sammen under kyndig ledelse af dygtige og 
fagligt velfunderede lærere.
Også indenfor det her fagområde er der et bredt udbud af gode og relevante net baserede 
undervisningsprogrammer. Eleverne arbejde rutineret med disse på deres PC, og desuden stiller også her skolen 
nyt og opdateret bogmateriale til rådighed.

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

Når man har ansat lærere, der er fagligt velfunderede - og som brænder for faget, kan det ikke undgås, at deres 



glæde og begejstring for faget brænder igennem til eleverne. Jeg har specielt i år haft lidt mere fokus på de 
praktisk-musiske fag end jeg plejer, og jeg kan bare konstatere, at VPR er rigtig godt med også på det her område.
Skolen har investeret i nye og meget velindrettede lokaler til  madkundskab, og jeg har her oplevet, hvordan gode 
rammer, dygtige lærere og spændende opskrifter har været medvirkende til, at eleverne i den grad engagerer sig i 
faget.
Skolen moderniserende for et par år siden sine musik lokaler, og her gælder bestemt den samme tendens som 
beskrevet ovenfor.
Selv om de øvrige fag indenfor dette fagområde endnu ikke har fået den samme lokalemæssige opdatering, fejler 
engagementet bestemt ikke noget. et godt bevis på, at fine og flotte rammer ikke gør det alene. Det er i høj grad 
lærernes evne til at begejstre, der får tændt elevernes interesse.

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

Ja

7.1 Uddybning

Ingen tvivl om, at elevernes standpunkt "står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen". Det kan vel 
med rimelighed måles i de karakterer, eleverne opnår ved folkeskolens afgangsprøver, hvor den opsamlede viden, 
og de tilegnende kundskaber måles og vejes. Ser man på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, kan 
man se sammenlignelige tal. For folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse i skoleåret 2019/20 er eleverne på VPRs 
gennemsnit  8,1 i modsætning til elever fra Viborg kommune, der har et gennemsnit på 7,0 - og eleverne på 
landsplan har et gennemsnit på 7,3, så kravet må siges at være opfyldt. 
Det skal endvidere nævnes, at 110 elever gik til prøve på VPR, og det er klart, at jo flere elever en skole har til 
prøve, jo mere vil tendensen være, at karaktererne samler sig omkring "midten af skalaen". Med 110 elever, vil 
der naturligvis være mange dygtige elever, som trækker gennemsnittet op, men der vil jo også være mulighed for, 
at der vil være mange, som er mere fagligt udfordret, men som trods det gennem hele skoletiden har kæmpet for 
at få et fornuftigt resultat og få udnyttet evner og anlæg optimalt.
Specifikt for faget dansk gælder, at landsgennemsnittet ligger på 7,2, og på VPR ligger det på 7,8

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

Ja

8.1 Uddybning

Indenfor matematik er forskellen ganske markant. Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve er på 
landsplan 7,5, men på VPR er det 9,1, hvilket er ganske overbevisende, når man tager min forklaring - ovenstående 
- i betragtning. Stadig 110 elever til prøve

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



Ja

9.1 Uddybning

I engelsk er der sket et mindre fald i elevernes opnåede resultater. Her er VPRs gennemsnit 7,7, hvor det sidste år 
var på 8,4. På landsplan er der også sket et fald i karakteren fra 8,0 til 7,9. Det kan muligvis skyldes, at 
fremmedsprog er lige en tand for besværligt at lære, når man i en periode er sendt hjem grundet Corona. Man 
frygtede, at hjemsendelsen ville betyde en nedgang i karaktererne, men det har været tydeligst i engelsk.

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

Det er indlysende, når man ser de resultater, eleverne har opnået. VPRs elever ligger på- eller over niveau med 
landsgennemsnittet. Det er ikke lige markant i alle fag, men ihukommende det usædvanlige skoleår, som 2019/20 
også var, så ligger eleverne præcis der, hvor de skal, og den forskel, der trods alt er, er i min optik opnået gennem 
det lange og seje træk, et vedholdende arbejde med tingene, gode, dygtige og velforberedte lærere, der med 
energi og begejstring har engageret sig i eleverne, så min konklusion er, at VPRs samlede undervisningstilbud står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

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

Skolen hviler i hele sit virke på den stolte danske tradition, hvor frihed og folkestyre er en del af det DNA, der 
kendetegner skolen. Frihed under ansvar - ikke frihed til at gøre som man vil eller lyster.
Gennem hele skolens virke og den daglige undervisning, underbygges disse demokratiske værdier, således 



eleverne udvikler sig til hele mennesker, der ved deres afgang fra VPR er klar til at træde ud i det danske samfund.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Eleverne er gode til at lytte til hinanden, de er gode til at debattere, de kan argumentere for deres synspunkter, og 
de kender værdien af en god og konstruktiv dialog, der er en vigtig del af den daglige undervisning. De ved også, at 
den gode omgangstone - eleverne indenbyrdes, er et vigtigt element i den gensidige respekt, der præger skolen.

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

Ja

14.1 Uddybning

Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund baseret på frihed og folkestyre, hvor grundlæggende 
menneskerettigheder er en af hjørnestenene, og hvor elevernes forståelse- og respekt for hinanden uanset køn, 
religion og etnicitet styrkes, således man bedømmer andre mennesker på deres handlinger og ikke på hverken 
køn, race, religion eller etnicitet.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Skolen arbejder ikke med køns opdelt undervisning, og ligestilling mellem kønnene har i mange år været gældende 
på skolen, så de værdier bliver der ikke givet køb på. Jeg er desuden overbevist om, at eleverne ville stille sig 



meget uforstående over for en evt. ændring heraf.

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

Ja

17.1 Uddybning

Desværre har jeg i år ikke haft lejlighed til at tale med repræsentanter for elevrådets forretningsudvalg

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

Skolen har i sine retningslinjer gode og præcise formuleringer, der præciserer praksis omkring 
underretningspligten.

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

Der er i år tilføjet en præcisering af, at underretningspligten er personlig.

21. Donationer 

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

21.1 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. 

Ja



Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Apple Hollyhill Estatenk Hollyhill, Cork 190462,00

Poul Due Jensen Fondennk Poul Due Jensens Vej 7, 
8850 Bjerringbro

1500000,00

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

1690462,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

Jeg er altid blevet mødt med åbenhed og imødekommenhed på skolen. Det gælder både hos ledelse, lærere, 
øvrigt personale og eleverne. Jeg oplever, at man henvender sig for både at spørge, snakke - og specielt blandt 
eleverne - en stor lyst til at fortælle om de ting, der foregår netop nu, også selv om jeg ikke nødvendigvis er på 
besøg i deres klasse.

Omgangstonen er på alle planer rigtig god, og samværet er overalt præget af gensidig respekt, hvilket er med til at 
skabe et trygt og godt miljø, der giver mulighed for, at eleverne kan udvikle sig i et fagligt udfordrende forum, der 
giver dem mulighed for at få fuldt udbytte af undervisningen samt udnyttelse af givne evner og anlæg, således de 
står godt rustet, når de skal videre med en ungdomsuddannelse.

(I skoleåret 2017/18 gik 97,2% af eleverne videre med en ungdomsuddannelse(


