
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Skovby Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
375005

Skolens navn:
Skovby Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Poul Harald Jørgensen 

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

26-03-2021 alle Samtale med 
leder

Naturfag Poul Harald Jørgensen 

11-05-2021 0/1 Dansk Humanistiske fag Poul Harald Jørgensen 

11-05-2021 5. Matematik Naturfag Poul Harald Jørgensen 

11-05-2021 2/3 Engelsk Humanistiske fag Poul Harald Jørgensen 

11-05-2021 2/3 Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Poul Harald Jørgensen 

01-06-2021 8/9 Engelsk Humanistiske fag Poul Harald Jørgensen 

01-06-2021 6/7 Dansk Humanistiske fag Poul Harald Jørgensen 

01-06-2021 0/1 Matematik Naturfag Poul Harald Jørgensen 

01-06-2021 6/7 Engelsk Humanistiske fag Poul Harald Jørgensen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

11/5 arbejdede yngste klasse koncentreret med personkarakteristik af "Emil fra Lønneberg". Efter fælles 
gennemgang/oplæg  samt drøftelse skrev eleverne enkle, 2-stavelses-ord i deres opgaveark.

Undervisningen i matematik i 5. klasse foregik med en høj grad af differentiering i instruktioner til, -og valg af,- 



undervisningsmidler/opgaver til de enkelte elever i klassen, der generelt kunne anvende 3-cifrede tal, addere og 
subtrahere enkle tal ved hovedregning, samt måle længder i enkle hverdagssammenhænge og omsætte til 
diagonalsystemer.

2/3 klasse arbejdede på at udvide deres ordforråd og at forbedre deres udtale vha. fælles oplæsning fra grundbog 
og øvelser i "Pit Stop".

I den følgende lektion stod der "aboriginal dot painting" på programmet. Eleverne tegnede dyr efter kopier fra 
internettet, og tilføjede det første lag farve i denne kunstart, som er blevet anvendt af de indfødte i Australien, og 
som er den ældst kendte ubrudte, traditionelle kunstart i verden.

1/6 foregik den prøveforberende uv. i 8/9 i alle faser på engelsk; først lytte-øvelser, så individuelle opgaver med at 
matche ord fra teksten til synonymer på opgaveark, derefter udveksling af besvarelser med sidekammerat og 
afslutningsvis argumentation for egne synspunkter i plenum.

Eleverne i 6/7 arbejdede med en kort tekst af Jesper Wung Sung, hvor de dels fik til opgave at besvare spørgsmål 
til tekstens indhold, dels at erkende egne forståelsesproblemer og afklare ukendte ords betydning, samt at 
forberede et kort handlingsreferat.

Undervisningen i 0/1 begyndte i plenum med repetition/gennemgang af navne/betegnelser på en række af de 
mest kendte geometriske figurer. Herefter arbejdede eleverne individuelt med addition og subtraktion af enkle tal 
og opgaver tilpasset den enkelte elev.

Eleverne i 6/7 modtog undervisning i engelsk fordelt på 3 grupper med forskellige materialer og opgaver; lige fra 
gruppen med pc som et nødvendigt hjælpemiddel til en gruppe, der skiftevis læste op og drøftede svære ord fra 
en tekst i Pit Stop for 6., og en tredje gruppe som besvarede spørgsmål og drøftede en tekst i Pit Stop for 7.; alt 
imedens deres engagerede og kompetente lærer havde travlt med at styre progressionen i alle grupper og at 
hjælpe elever individuelt.

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

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

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

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



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

Alle klasser arbejder med udvalgte dele af FN's verdensmål.

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

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

Nej

17.1 Uddybning

Skolens leder afholder en trivsels-time/uge med hver klasse til drøftelse af alle forhold af interesse for eleverne, 
herunder elevernes drømme/ønsker til skolen.

18 Er skolens elever blevet opfordret af skolens leder til at danne elevråd eller på anden 
demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen? (jf. friskoleloven § 1, 
stk. 4)?

Ja

18.1 Uddybning

Opfordring til dannelse af elevråd blev givet ved skoleårets start; men ikke gentaget fordi møder af elever på tværs 
af klasserne ikke har været en realistisk mulighed i resten af dette skoleår.

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

Evt. behov for at foretage underretning er et fast punkt på personale-møder.

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



Ja

20.1 Uddybning

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 

Skovby Friskole evner at favne bredt og samtidig at arbejde målrettet med alderssvarende pensum i 
overensstemmelse med de "Fælles Mål", som gælder for folkeskolen.

Jeg er overbevist om, at skolens undervisning giver eleverne en grunduddannelse, der giver dem de samme 
muligheder for videre uddannelse, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Nej


