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

Skolekode:
280792

Skolens navn:
Allerød Privatskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Allan Henriques  

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

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Den 13. december overværede jeg Luciaoptog på skolen om morgenen. Det var afslutningen på det Lucia-forløb, 
som jeg så begyndelsen af i oktober. I maj blev tilsynsbesøget noget anderledes på grund af situationen. En af de 
ting, jeg så efter var, hvordan skolens forholdstegeler fungerede i relation til dagligdagen. I den forbindelse talte 
jeg med lærere, elever og ledelse, og det var mit klare indtryk, at skolens håndtering var betryggende og 
velgennemført.

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 kan konstatere, at undervisningen på skolen udelukkende foregår på dansk- bortset fra sprogfagene.



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

Undervisningen i de humanistiske fag på skolen står i høj grad mål med, hvad der kræves i folkeskolen

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

Undervisningen i det naturfaglige fagområde står bestemt også mål med, hvad der kræves i folkeskolen

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

Undervisning i det praktik/musiske område står i den grad mål med, hvad der kræves i folkeskolen. 
Musikundervisningen, som jeg overværede, var på højt niveau på alle parametre.



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

Ja

7.1 Uddybning

Elevernes standpunkt i dansk står i allerhøjeste grad mål med, hvad der kræves i  folkeskolen

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

Ja

8.1 Uddybning

Elevernes standpunkt i matematik står i høj grad mål med, hvad der kræves i folkeskolen

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

Ja

9.1 Uddybning

Elevernes standpunkt i engelsk står i høj grad mål med, hvad der kræves i  folkeskolen

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

Ud fra en helhedsvurdering står skolens samlede undervisningstilbud bestemt mål med, hvad der 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

Uddybning til alle underpunkter: Det er mit klare indtryk, at Allerød Privatskole arbejder aktivt for at at udvikle og 
styrke elevernes demokratiske dannelse og gøre dem klar til at leve i et samfund som det danske med frihed og 
folkestyre.
Skolen arbejder aktivt for at give eleverne kendskab til frihedsrettigheder og menneskerettigheder, og der vil ikke 
kunne finde forskelsbehandling sted på skolen- hverken kønsmæssig eller anden form for forskelsbehandling. Min 
samtale med elever fra skolen bekræfter dette, ligesom der er elevråd, som er med til at styrke elevernes 
fornemmelse for og viden om demokrati.

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

20. Donationer 

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

20.1 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
 

Absalon Fonden af 1 maj 1978nk Helgolandsgade 15, 1653  
København V

30000,00

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

30000,00 kr.

21. Tilsynets sammenfatning 

Det har som altid været en fornøjelse at besøge Allrød Privatskole. Man mærker i alle led af organisationen en 
glæde og tilfredshed med arbejdet på skolen. Som gæst bliver man godt modtaget af alle- ansatte såvel som 

Ja



elever, og i timerne fremgår det med tydelighed, at eleverne er trygge ved deres lærere. Der er en tillidsfuld 
stemning, som er nødvendig for at få det bedste ud af en undervisningssituation. Det er mit indtryk, at der er 
undervisningsmidler og materialer til rådighed, som er tidssvarende og som er af høj kvalitet. Skolen råder over 
velegnede lokaler, som muliggør undervisning på højt niveau. Frokostordningen, som er en del af skolens politik, 
fungerer imponerende godt til alles tilsyneladende store tilfredshed.

Allerød privatskole er kun få år gammel, og hvedebrødsdagene kan vel siges at være omme. Men indtrykket er det 
samme, som jeg tidligere har givet udtryk for: en professionelt ledet skole, som på de få år har fået eleverne (og 
lærerne) til at føle sammenhold. Skolen har sin klare berettigelse og er et vigtigt bidrag til den danske privatskole.


