
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 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

07-05-2020 5 Dansk Humanistiske fag Roar Bruun  

07-05-2020 4 Tema Humanistiske fag Roar Bruun  

07-05-2020 3. Tema Naturfag Roar Bruun  

07-05-2020 5 Tema Naturfag Roar Bruun  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Undervisningen er organiseret ud fra retningslinjer i forhold til Corona.

De små klasser har undervisning på skiftende dage. 

0.,1. og 2. klasserne møder vekslende med 3., 4. og 5. klasserne på skiftende dage i løbet af ugen.

En af de fremmødte klasser er på tur. Således er der altid en klasse på tur og 2 klasser til stede på skolen.

De 2 klasser, der er på skolen, er delt i 4 hold for at kunne opfylde afstandskravet. En klasse benytter således to 
lokaler.

Det er mit indtryk at denne organisering giver et meget tilfredsstillende grundlag for den faglige undervisning.

Jeg har besøgt skolen 1 dag og har fulgt undervisningen på 3., 4. og 5. klassetrin. Alle 3 klassetrin var til stede på 



grund af tilsynet, hvilket gav mig mulighed for at observere så meget undervisning som muligt.

Temafagene er rubriceret under de humanistiske fag og naturfagene, men havde en indholdsmæssig bredde, så 
de i høj grad overlappede hinanden og ligeledes også rummede elementer fra det praktisk musiske område.

I forbindelse med tilsynet drøftede jeg med både lærere og ledelse den daglige løbende organisering af online 
undervisningen af de store elever (6.-9. klasse) og jeg fik indtrykket af en meget kompetent tilrettelæggelse og en 
faglig høj kvaliet. Denne særlige tilrettelæggelse af undervisningen af de store elever har stået på i 2 måneder.

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
5. klasse har dansk. Er delt i to hold. Eleverne skal arbejde med billedfortællinger med udgangspunkt i Glaskuplen 
v. Bjørn Arild Ersland.  Den handler om døden og hvad, der sker med skabninger, der mister livet.  Der relateres til 
Corona-situationen. Nogle elever fortæller om deres bekymringer. Målet for undervisningen er at lære om 
intertekstualitet. Eleverne ser en video om billedfortællinger og hører om tekstens forhold til billederne - 
symmetrisk, supplerende og kontrapunktisk og de hører om billedfortællingens historiske udvikling. Eleverne skal 
se på omslaget til Glaskuplen i 3-4 minutter og skrive stikord ud fra deres iagttagelser. Eleverne har mange fine 
iagttagelser. Hvad er en kuppel? Læreren viser billeder side for side og læser teksten. Eleverne kommenterer efter 
hvert billede og noterer, hvad de tænker. De lever sig mere og mere ind i fortællingen og kommer med mange 
rigtig fine bemærkninger - "det er ikke en børnevenlig fortælling, sammenligner med eventyret Hans og Grete, 



hvad er paradis?"  Der afsluttes med tolkninger - hvad vil forfatterne? - verdslig/religiøs - kan dyr handle forkert? - 
har dyr skyld? Elev laver overraskende iagttagelse fra billede nr. 1.

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
3. klasse arbejder med tema om fødekæder - planter, snegl, mus, kanin, ræv - og fakta som alder, højde, længde, 
vægt, drægtighed og kuldstørrelse. Eleverne har været på skovtur og tegner lige nu små tegninger af forskellige 
planter og dyr, der skal anvendes til en stor planche om fødekæder. Eleverne har en mappe med forskellige typer 
opgaver, der anvendes ved skoledagens begyndelse og afslutning. 
4. klasse arbejder med stamtræer. De skal lave prinsesse Isabellas stamtræ og deres eget. Eleverne er meget 
engagerede og velorienterede om kongefamilien.
De begynder med kongefamilien. Isabella - (Frederik/Mary) - (Margrethe/Henrik)
5. klasse arbejder med fremlæggelser af naturiagttagelser (planter og dyr) - alle elever er samlet i et stort lokale. 
Der fremlægges parvis og gives point, når man kommer med nye dyr og planter, latinsk betegnelse , anvendelse, 
beskrivelse, spiselighed, rim og evt. synger en sang, der handler om dyret eller planten (Oh at være en høne ... og 
højt på en gren... og der sad to katte...)  De har været i Vestskoven og anvendt iNaturalist som app. 
Eksempler på planter og dyr: løgkarse, dunhammer, høne, snegl, myre, græs, haletudse, mælkebøtte, grankogle, 
slange, hund, krage, røn, mariehøne, gråspurv, mejse, kløver, døvenælde, tusindfryd, grå bynke. Eleverne har 
kendskab til typer af træer og deres blade.  En gruppe har lavet et skriftligt notat på 5-6 sider, som via lærerens 
mail boks gøres tilgængeligt på smart board for resten af klassen. 
Jeg ser 6 grupper fremlægge. Der er meget høj koncentration og interesse.

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



Se beskrivelse under de øvrige fagområder, hvor undervisningen er temaorienteret. 

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

Ja

7.1 Uddybning

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

Ja

8.1 Uddybning

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

Ja

9.1 Uddybning

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 mine iagttagelser af undervisningen på 3., 4. og 5. klassetrin og mine samtaler med lærere og 
ledelse om online undervisningen af eleverne på 6.-9. klassetrin, er det min klare opfattelse at skolens 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

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 aktivt forbereder eleverne på at leve i et samfund med frihed og demokrati.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Stemningen på skolen er rar og venlig. Eleverne er glade for at gå i skole, og giver udtryk for, at de lærer meget. De
er glade for deres klassekammerater og har også god kontakt til elever i de andre klasser. Det er min oplevelse, at
alle er accepterede, og ingen bliver holdt uden for. Eleverne opfører sig godt og virker alle høflige og
imødekommende.
Jeg oplever et godt samspil mellem lærere og elever. Omgangsformen synes ligeværdig og åben. Der er fuld lighed
mellem piger og drenge. Demokrati og personlig frihed indgår som et naturligt element i skolens dagligdag og
undervisning. Skolen har et velfungerende elevråd.

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

Ja

14.1 Uddybning



Både på bagrund af mine iagttagelser af undervisningen og gennem de samtaler jeg har haft med elever, lærere og 
ledelse er det mit klare indtryk at skolen udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende 
friheds- og menneskerettigheder.

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 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 der er kønsligestilling på skolen.

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

Ja

16.1 Uddybning

Valg af elevråd foregår ved at der opstilles kandidater, der repræsenterer sig selv. Kandidaterne præsenterer sig
på et morgensamling. Der foregår en valgproces med stemmesedler. De øvrige elever vælger to kandidater - en fra
egen klasse og en blandt de andre opstillede.
Elevrådet inddrages aktivt i skolens dagligdag. Bl.a. har elevrådet i dette skoleår været med i planerne for et 
legepladsprojekt.

18. Donationer 

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

19. Tilsynets sammenfatning 

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




