
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 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

24-02-2022 0. Idræt Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

24-02-2022 C1 engelsk Humanistiske fag Karsten Møller Pedersen 

24-02-2022 8. matematik Naturfag Karsten Møller Pedersen 

24-02-2022 9. Dansk Humanistiske fag Karsten Møller Pedersen 

24-02-2022 5. matematik Naturfag Karsten Møller Pedersen 

22-03-2022 5. natur/teknik Naturfag Karsten Møller Pedersen 

22-03-2022 2. musik Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

22-03-2022 C5 Historie Humanistiske fag Karsten Møller Pedersen 

22-03-2022 9. engelsk Humanistiske fag Karsten Møller Pedersen 

22-03-2022 5. Håndværk/desi
gn

Praktiske/musiske 
fag

Karsten Møller Pedersen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Endnu et år, hvor Corona sprang frem og blandede sig i afvikling af skoleåret, uden det dog var helt så slemt som 



året forinden. 

Selv med denne forhindring, fik jeg afviklet et par rigtig gode besøg på VPR, som endnu en gang demonstrerer, at 
vi har at gøre med en skole med både tradition, holdninger og både vilje og evne til at få tingene til at lykkes.

Som altid indeholder mine besøg en drøftelse med skolens ledelse, hvilket heller ikke i år har ændret ved mit 
indtryk af, at arbejdet med at styrke og udvikle skolen aldrig ligger stille.

Mine samtaler med lærerne, efterlader mig med et indtryk af, at de stadig arbejder ihærdigt og loyalt med deres 
arbejdsområder - til stort gavn for både eleverne, men sandelig også for skolen overordnet set.

Jeg har orienteret mig om fag- og læseplaner, vi har drøftet planer, indhold og afvikling af undervisningen, hvilket 
bekræfter mig i, at det, der foregår, er nøje overvejet, planlagt og udført, således eleverne tilbydes den bedst 
mulige undervisning, således de kan få udnyttet evner og anlæg optimalt.

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 sprog i undervisningen. Det er udelukkende dansktalende lærere, 
der underviser. 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

Mit klare indtryk er, at eleverne er glade for at gå på VPR, de befinder sig godt i skolen, de lærer, at såfremt man 
skal udvikle sig - fagligt og personligt, så sker denne udvikling bedst i et samarbejde med andre elever og ikke 



mindst med de lærere, klassen har. Eleverne giver udtryk for, at de er overbeviste om, at de netop her på VPR har 
de bedste muligheder for, at dette kan ske.
Skolen råder over helt moderne IT udstyr, net baserede undervisningsprogrammer, der indgår på helt naturlig vis i 
undervisningen - sammen med de tidssvarende bogmaterialer, der stilles til elevernes 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

Også her gælder den samme dedikation og indsats som beskrevet ovenfor. Jeg har mødt elever, der interesseret 
og nysgerrigt har arbejdet seriøst med opgaver og forsøg, hvad enten de har arbejdet alene, i grupper eller fælles 
på klassen, altid under kyndig vejledning af dygtige og fagligt velfunderede lærere.
Også her indgår arbejdet med IT på et helt naturligt plan. Gode net baserede programmer supplerer det 
opdaterede bog materiale, skolen stiller 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

Skolen er begunstiget af, at den også på dette område har dygtige og fagligt velfunderede undervisere. Det 
betyder nemlig, at de i den grad er i stand til at begejstre og sørge for, at alle elever kommer med.
Jeg har tidligere nævnt skolens fine lokaler til madkundskab og musik, som skaber de helt ideelle rammer for 
fagene. 
De øvrige fag indenfor dette område er ikke blevet opdateret på samme måde - rent lokalemæssigt. Det har ikke 
haft en synlig effekt på det engagement, der lægges for dagen, hvilket beviser, at fine og flotte rammer ikke gør 
det alene. Det er hvad der puttes derind, der er afgørende. 
Et godt råd herfra - få gjort noget ved lydisolering af gymnastiksalen.



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

Ja

7.1 Uddybning

At elevernes standpunkt i dansk "står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen", kan vel bedst måles i 
de karakterer, eleverne opnår ved folkeskolens afgangsprøver, hvor den tilegnede viden og kundskaber kan måles 
og vejes. Ser man på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside under "uddannelsesstatistik", kan man 
sammenligne tal for de opnåede karakterer.
For folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse i skoleåret 2020/21 er elevernes gennemsnit i dansk på VPR 8,5, 
tallet for elever i øvrigt fra Viborg kommune er 7,5 og tallet for alle elever på landsplan er 8,1, hvilket tydeligt 
viser, at kravet er indfriet.
Det skal tilføjes, at der på VPR er 128 elever, der gik til prøve, og det er klart, at jo flere elever, der går til prøve på 
skolen, jo mere vil tendensen være, at karaktererne samler sig omkring midten af skalaen. Der er ingen tvivl om, at 
der på VPR er mange dygtige elever, der trækker dette gennemsnit opad, men det er jo også givet, at der findes 
elever, der er mere fagligt udfordret, elever, der gennem deres skoletid har måttet gøre en ekstra stor indsats for 
at opnå deres resultat, men vigtigst af alt er, at de har flyttet sig og fået udnyttet deres evner fuldt ud.

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

Ja

8.1 Uddybning

Indenfor matematikken er der også en signifikant forskel. Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve 
er på VPR 8,8, i Viborg kommune 7,7 og på landsplan 7,8.

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

Ja

9.1 Uddybning

I engelsk er der også forskel - om end lidt mindre. på VPR er gennemsnittet 8,8 for de 128 elever, i Viborg 
kommune er det 8,0 og på landsplan er det 8,7. Her er forskellen ikke så markant som i dansk og matematik - mest 
fordi eleverne fra Viborg og på landsplan har rykket sig positivt i forhold til de to andre fag.

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 må siges at være tilfældet - med begrundelse i det, jeg har oplevet ved at overvære den daglige undervisning 
samt den dokumentation ovennævnte karakterer giver.
Derfor et stort JA til, 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 danske tradition, hvor frihed, demokrati og folkestyre er en del af det DNA, der 
kendetegner skolen. Eleverne lærer, at det er frihed under ansvar, at handlinger har konsekvens for en selv - og 
sikkert også andre.
Gennem hele skolens virke, og ikke mindst den daglige undervisning, underbygges disse demokratiske værdier, 
således eleverne udvikler sig til hele mennesker, der ved deres afgang fra VPR er klar til at tage det næste skridt 
mod en tilværelse som ansvarlig voksen.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Igen i år kan jeg konstatere, at 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 imellem, er et vigtigt element i den 
gensidige respekt, der præger dagligdagen på 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



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 
undervisningspligten

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

Ja

20.1 Uddybning

Det er beskrevet, hvorledes 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. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Applenk Hollyhill Estate, Cork 191935,00

J.P. Group Viborg A/Snk Hjulmagervej 2, 8800 
Viborg

200000,00

Viborg Kommunenk Prinsens Alle 5, 8800 
Viborg

200000,00

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

500000,00

Ja



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

1091935,00 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 2019/20 gik 98,2% af eleverne videre på en ungdomsuddannelse)

Her i dette forår blev jeg i øvrigt opfordret til at komme med til et pædagogisk møde, hvor jeg skulle fortælle lidt 
om tilsynsopgavens indhold - og så i øvrigt fremlægge den beretning, jeg havde givet ved den seneste 
generalforsamling. Det var en rigtig god oplevelse - for mig i det mindste, men kunne jeg vælge om, så skulle den 
have ligget for et par år tidligere. Ideen bør følges op, når der kommer en ny tilsynsførende.


