
Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Institut Sankt Josephskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
101081

Skolens navn:
Institut Sankt Joseph

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Ebbe Forsberg  

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

20-02-2018 9. kl. Dansk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

20-02-2018 9. kl. Matematik Naturfag Ebbe Forsberg  

20-02-2018 5. kl. Matematik Naturfag Ebbe Forsberg  

20-02-2018 2. kl. Dansk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

21-02-2018 4. kl. Dansk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

21-02-2018 6. kl. Matematik Naturfag Ebbe Forsberg  

21-02-2018 9. kl. Biologi Naturfag Ebbe Forsberg  

21-02-2018 2. kl. Engelsk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

22-02-2018 6. kl. Dansk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

22-02-2018 3. kl. Matematik Naturfag Ebbe Forsberg  

22-02-2018 5. kl. Matematik Naturfag Ebbe Forsberg  

22-02-2018 7. kl. Engelsk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

22-02-2018 8. kl. Matematik Naturfag Ebbe Forsberg  



22-02-2018 2. kl. Matematik Naturfag Ebbe Forsberg  

23-02-2018 2. kl. Engelsk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

23-02-2018 0. kl. Dansk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

23-02-2018 3. kl. Matematik Naturfag Ebbe Forsberg  

15-03-2018 3. kl. Musik Praktiske/musiske 
fag

Ebbe Forsberg  

21-03-2018 7. kl. Dansk Humanistiske fag Ebbe Forsberg  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Det har været en stor fornøjelse at overvære undervisningen på Institut Sankt Joseph. Skolens værdigrundlag 
består i at udvikle et skolemiljø baseret på frihed, kærlighed og respekt for medmennesket, samt at danne og 
uddanne eleverne til demokrati, ligestilling og ligeværd. En kompetent ledelse og dygtige, engagerede 
pædagogiske medarbejdere realiserer disse værdier hver dag. Skolens lokaler og gange genlyder af glade og aktive 
elever,  altid på vej til en ny lektion eller ud i den nye flotte skolegård. Jeg henviser til min tilsynsrapport af 10. 
april 2018, der kan hentes på skolens hjemmeside.

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.

 Uddybning

På Institut Sankt Joseph er undervisningssproget dansk, bortset fra undervisningen i sprogfag. I den internationale, 
bilinguale afdeling er undervisningssproget engelsk og dansk. Skolen blev den 7. februar 2014 meddelt tilladelse til 
at oprette en afdeling med engelsk som undervisningssprog.

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

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.

 Uddybning

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.

6.2 Uddybning

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

Ja



7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

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

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

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

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

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

Ja

8.1 Uddybning



9 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

 Uddybning

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

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

Ja

 Uddybning

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 Uddybning

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



Ja

10.1 Uddybning

12. Donationer 

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

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Tata Consultancy Servicenk Vesterbrogade 149, 
Bygning 8-9
1620 København V

60000,00

Den Faberske Fondnk v. Bo Andersen
Åvangen 71
5750 Ringe

200000,00

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv 
moms.

Beløb i kroner
50000,00

12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

310000,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning

Institut Sankt Joseph er en fremragende skole. Eftersom de knap 800 elever kommer fra 81 forskellige lande og der 

Ja



i elevernes hjem tales mere end 30 forskellige sprog, kunne man fristes til at tro, at dansk sprog og kultur var 
under pres. Det er bestemt ikke tilfældet. I alle klasser, også i den internationale afdeling, yder lærere og 
pædagoger en massiv indsats for at lære alle eleverne at læse, skrive og tale dansk. Som det fremgår af 
resultaterne ved 9. klasses prøverne, klarer eleverne sig særdeles godt, også i dansk. Jeg henviser til min 
tilsynsrapport af 10 .april 2018, der findes på skolens hjemmeside.


