
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Jinnah International School:

1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
101169

Skolens navn:
Jinnah International School

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Roar Bruun  

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

23-03-2021 Samtale med 
skolen på nettet

Dansk Humanistiske fag Roar Bruun  

23-03-2021 Samtale med 
skolen på nettet

Matematik Naturfag Roar Bruun  

23-03-2021 Samtale med 
skolen på nettet

Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Roar Bruun  

20-05-2021 8. Matematik Naturfag Roar Bruun  

20-05-2021 3. Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Roar Bruun  

20-05-2021 7. Dansk Humanistiske fag Roar Bruun  

20-05-2021 3. Dansk Humanistiske fag Roar Bruun  

20-05-2021 2. Musik Praktiske/musiske 
fag

Roar Bruun  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Denne første del af tilsynet er gennemført som en samtale med ledelse og lærere på nettet.



Inden samtalen havde jeg sendt skolen nedenstående oplæg:

Tilsyn 2021

Tilsynsførende i en corona-tid

”Som situationen er her og nu, er det ikke tilrådeligt at lave fysiske tilsynsbesøg” (se bilag fra 
Certificeringsudvalget, der er vedhæftet mailen)

”Der stilles i loven krav om, at den tilsynsførende skal overvære undervisning og aflægge tilsynsbesøg. Den 
tilsynsførendes øvrige forpligtelser i relation til dataindsamling kan dog ske på andre måder end ved fysisk 
tilstedeværelse, dette gælder f.eks. gennemsyn af dokumenter/data og samtale/interview med skolens ledere og 
undervisere m.v.” (se samme bilag)

Derfor dette forslag om afholdelse af Teams – net møde med lærere og ledelse – hvor skolen inviterer med dato 
og tidspunkt. Jeg foreslår et møde på ca. 90 minutter.

Forhåbentlig bliver det muligt at gennemføre et fysisk tilsynsbesøg senere (april/maj) med iagttagelse af 
undervisning i forskellige fag og på forskellige klassetrin.

Emner som kunne være relevante at tage op i en tid, hvor skolerne er stærkt påvirket af lukning, nødundervisning 
mm.  og huske på at se på den del af skoleåret, der er gået ind til nu, med alle de variationer og skift der har 
været.

Er eller har skolen været påvirket konkret af smitte med corona

Børn på skolen i nedlukningsperioden – forældrenes behov – nødpasning?

Lærerfravær?

Fag – hovedområderne enkeltvis – HUM – NAT – PRA/MUS

Den konkrete undervisning – lærernes muligheder og kreativitet

Elever uden IT – udlån af IT?

”Ud af huset” på en virtuel måde?

Afvikling af prøver – hvordan ser det ud - forventninger? 

Forventninger til resten af dette skoleår.

Elevernes faglige standpunkt – hvordan kan lærerne afgøre det?

Elevernes sociale kompetencer – godt og skidt – hvordan følger skolen udviklingen?

Punkter i tilsynserklæringen



- Foregår uv udelukkende på dansk

- HUM fag står mål med

- NAT fag står mål med

- PRA/MUS fag står mål med

- Elevernes standpunkt i dansk – står mål med

- Elevernes standpunkt i matematik – står mål med

- Elevernes standpunkt i engelsk – står mål med

- Fører skolen til prøve i historie?

- Skolens samlede undervisningstilbud – står mål med

- Frihed og folkestyre

- Demokratisk dannelse

- Grundlæggende friheds- og menneskerettigheder

- Kønsligestilling (se længere nede under nye punkter i tilsynserklæringen)

- Elevråd

- Donationer i skoleåret

Nye punkter i tilsynserklæringen (se medsendte bilag) vedr. kønsligestilling og underretninger.

Kønsligestilling

Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja/Nej – uddybes skriftligt

Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja/Nej – uddybes skriftligt

Underretninger

Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, f.eks. ved at 
have beskrevne procedurer?

Ja/Nej – uddybes skriftligt

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



Ja/Nej – uddybes skriftligt

Venlig hilsen

Roar

Ved samtalen deltog 2 skoleledere og 3 lærere. Følgende er et ekstraheret referat, som sammen med et

fysisk tilsynsbesøg i maj måned (forhåbentlig) danner grundlag for tilsynets bedømmelse.

Efter jul er alle elever blevet undervist online og de har fulgt skemaet. Det er gået godt og forældrene støtter op. 
Skolen har gode erfaringer med online undervisning. Kan godt mærke at de store elever er ved at køre døde. De 
higer efter at se hinanden. De små er ikke så påvirkede.

Der har været arrangeret "spisegrupper" og gå tur grupper og der er ført mange samtaler. Eleverne er blevet 
tilbudt at komme på skolen. Der er blevet arbejdet med podcast som obligatorisk projektopgave, hvor eleverne 
hver for sig har optaget lyd. En elev har sat lydene sammen. Det kræver en rigtig god indbyrdes kommunikation.

Fagene områdevis:

HUM

Dansk 4. klasse fungerer godt. Dog svært at tale om tekster fælles. Gjort det i små grupper. Eleverne er godt med 
og alle har deltaget aktivt. Nogle elever er blomstret mere op. 

Engelsk fungerer også godt, men svært i de små klasser. Arbejde i mindre grupper er bedre. De store elever har 
været opdelt i hold. De har afleveret kreative besvarelser i form af film og billeder

NAT

Matematik - svært at starte nye emner op. Haft et godt forløb med brøker. Godt med praktisk anlagte og 
hverdagsagtige forløb som f.eks. cirklens omkreds og måle længder. Udskolingen har arbejdet med Geogebra -
trekanter og vinkler. Bevis af Pythagoras sætning. Ligninger er sværere at undervise i. Nogle elever er blomstret 
op. 

Fysik og naturfag - har været udfordret - mest teori og skriftlige afleveringer - lavet forsøg med pendul og 
isterninger.



Praktisk/Musisk

Idræt - løbe 5000 skridt og tage billeder undervejs.

Tværfagligt forløb mellem natur/teknologi og billedkunst - foldebøger om danske landskaber (sø og park).

Hjemkundskab - bagt fastelavnsboller

Så vidt muligt fulgt skemaet, da det er nemmest for elever og forældre at forholde sig til.

Prøver

Det skal ikke gå ud over eleverne. Vi skal nok få dem igennem på en måde så de får en god oplevelse. Svært at 
forberede sig. Nogle genrer får det svært. Savner beskrivelse af de mundtlige prøver og information om 
prøveafholdelse og opgivelser (pensum). Sidste år var en flad fornemmelse at slutte af på. Det er en 
problemstilling hvordan evt. sygeeksaminer afvikles?

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

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



Iagttagelser fra undervisningen

Dansk 7. klasse - er i gang med at forberede en lejrskoletur til Nordjylland (Skagen) - arbejder med analyse af 
udvalgte malerier af Skagensmalerne - eleverne arbejder gruppevis sammen (8 grupper) og har valgt forskellige 
malerier. De taler om fremgangsmåde og opmærksomhed - det gyldne snit og farvevalg - kunstneren har 
gennemtænkt alt. Afsluttende trækkes der lod om nye pladser i klasselokalet. Piger og drenge er blandet ved 
bordene.
Dansk - 3. klasse -  diktat - august, dag, februar, marts, måned, onsdag, torsdag, september, uge, år. Eleverne 
skriver i små hæfter. Læreren går rundt og retter alle hæfter. Taler herefter om særlige ord i forhold til avistekster 
- artikel, rubrik, manchet, underrubrik og brødtekst. Taler om hvad ordet "garanteret" betyder.
Kap. 9 i bogen genfortælles - forældremøde, farfar, Jens Svendsen, børnebanden, Frederik, danefæ. Eleverne tager 
læsebogen frem (Den sikre læsning - gå efter guldet) og arbejder med spørgsmål til forældremødet. Taler om ord 
og vendinger - blotter sine tænder, snerrer og metaldetektor.  

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

Iagttagelser fra undervisningen

Matematik - 8. klasse - begynder med et nyt emne - statistik og databehandling - brainstorm i forhold til kendte 
matematiske begreber - anvendes f.eks. på områder som sygdom, medicin, vaccination og karakterer. Taler om 
gennemsnit, deskriptorer, variationsbredde, brøker (gunstige i forhold til alle), sandsynlighed.
Arbejder i GeoGebra og regneark. Taler videre om at sætte observationerne i rækkefølge, median og typetal. 
Arbejder med side 118 i bogen. Alle elever er logget på. De skal arbejde med "det antal gange eleverne i en given 
8. klasse er på Facebook i løbet af en skoledag" og ud fra det sammenligne 8.A og 8.B i forhold til vaner. Benytter 
et program, der hedder Screencast O Matic i forhold til fremlæggelse.

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

Iagttagelser fra undervisningen

Billedkunst - 3. klasse - arbejder med tapetklister og avispapir - former grøntsager og frugter (bananer, jordbær, 
kirsebær) og maler. Taler om hvad en "skitse" er - en ide til, hvordan noget bestemt kan laves - den kan gemmes - 
man kan lave fejl - man kan lære noget - "øvelse gør mester"
Musik - 2. klasse - elev uddeler nummererede blokfløjter - øver Jamaica - nodenavne står på tavlen - spilles 
igennem flere gange - lærer spiller klaver til. Engagerede og dygtige børn. De må tage fløjterne med hjem. Huske 
at øve en halv time hver dag. 

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

Ja

7.1 Uddybning

På baggrund af 
- møde med lærere og ledelse på nettet vedrørende vurdering af elevernes standpunkt, 
- opfølgende fysisk tilsynsbesøg med overværelse af undervisningen
- modtaget oversigt med elevernes standpunkt i dansk
er det min vurdering at elevernes standpunkt i dansk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

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

Ja

8.1 Uddybning

På baggrund af 
- møde med lærere og ledelse på nettet vedrørende vurdering af elevernes standpunkt, 
- opfølgende fysisk tilsynsbesøg med overværelse af undervisningen
- modtaget oversigt med elevernes standpunkt i matematik
er det min vurdering at elevernes standpunkt i matematik står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen

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



Ja

9.1 Uddybning

På baggrund af 
- møde med lærere og ledelse på nettet vedrørende vurdering af elevernes standpunkt, 
- opfølgende fysisk tilsynsbesøg med overværelse af undervisningen
- modtaget oversigt med elevernes standpunkt i engelsk
er det min vurdering at elevernes standpunkt i engelsk står mål med, hvad der almindeligvis 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

På baggrund af 
- møde med lærere og ledelse på nettet vedrørende vurdering af elevernes standpunkt, 
- opfølgende fysisk tilsynsbesøg med overværelse af undervisningen
- modtaget oversigt med elevernes faglige standpunkter
er det min vurdering at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering 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



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. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

I biologi er eleverne opdelt i køn i forbindelse med en del af seksualundervisningen. Dette er for at skabe et 
tillidsfuldt rum, som gør det muligt for eleverne at stille spørgsmål af personlig karakter.
I biologi og andre fag læser eleverne om seksualitet som samlet klasse - taler om sex, køn og familieformer. 
Eleverne er meget nysgerrige og deltagende. 

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

Ja

16.1 Uddybning

Både fra mine iagttagelser af undervisningen og gennem de samtaler jeg har haft med elever, lærere og ledelse er
det mit klare indtryk, at skolen løbende arbejder med at sikre kønsligestilling.
Skolen har udarbejdet et beskrivelse af, hvordan der sikres kønsligestilling på skolen - følgende er taget fra denne 



beskrivelse:

På Jinnah International School er det vigtigt, at vi har fokus på og bevidste om at skabe rammerne for, at den 
enkelte uanset køn kan trives, udvikle sig og udnytte både sit personlige og faglige potentiale, og at både piger og 
drenge trives og kan træffe frie og kvalificerede uddannelsesvalg på baggrund af lyst og kompetencer.
Som uddannelsesinstitution skal vi være bevidste om forskelle i piger og drenges behov, ressourcer og adfærd. Vi 
skal have for øje , at for at give alle børn og unge lige muligheder, så må vi behandle dem forskelligt. 
Lærerne er opmærksomme på, at der ikke er en kønsstereotyp forestilling eller forventning om, hvad eleverne skal 
og at eleverne f.eks. træffer uddannelsesvalg på baggrund af interesser, drømme og potentiale – og ikke på 
baggrund af kønsstereotype forventninger til dem.
På Jinnah International School fremmer vi elevernes bevidsthed om kønsstereotype forståelser ved at inddrage 
dem i diskussioner om køn og ligestilling, ligeledes bruges der undervisningsmateriale om emnet, som eleverne 
kan relatere sig til.
I vores pædagogiske og didaktiske arbejde ønsker vi at skabe øget bevidsthed ved at skabe inkluderende og 
mangfoldige læringsmiljøer, hvor der er plads til at være dreng og pige på mange forskellige måder.
I daglig praksis adskiller vi ikke drenge og piger, de har de samme praktiske og faglige opgaver. Når der laves 
grupper, skelnes der ikke mellem køn, men ud fra hvad hver enkelte elev kan bidrage med.

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

Ja

17.1 Uddybning

Elevrådet har været aktive i arbejdet med skolens nye udendørs legeområde.
Elever fra skolen har deltaget som testpiloter i Københavns Kommunes forberedende arbejde med at skabe en 
sundhedsprofil for børn.
En ny UV-miljø plan er på vej.

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 udarbejdet en handleplan med 3 overskrifter:
Når du er bekymret for et barn
Når du har besluttet at sende en underretning
Når du er bekymret for vold eller seksuelle overgreb mod et barn



Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med den tidligere socialrådgiver.

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

Ja

20.1 Uddybning

Se om handleplan ovenfor.
Forskellige typer af bekymringer vendes i et forum med deltagelse af faglige personer.
Skolen har et rigtig godt samarbejde på dette område.

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

På trods af situationen med Corona og lukningen af skolerne har tilsynet kunne gennemføres på en 
tilfredsstillende måde. Jeg har fået mange detaljerede beskrivelser af undervisningen i de forskellige fag og 
fagområder med tilhørende vurdering af elevernes standpunkt gældende for den virtuelle del af undervisningen i 
dette skoleår. Se under rubrik 1 om møde med lærere og ledelse.

Det har også været muligt at gennemføre et fysisk tilsynsbesøg i den sidste del af skoleåret.

Jinnah International School er en meget venlig og åben skole.

Den er velfungerende og har en klar og tydelig struktur og høj grad af faglighed.

Der er meget tæt kontakt mellem ledelse, lærere og elever.

Nej


