
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Kertemindeegnens Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
439007

Skolens navn:
Kertemindeegnens Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Torsten Johannesen  

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

22-10-2018 9. A Dansk Humanistiske fag Torsten Johannesen  

22-10-2018 9. A Engelsk Humanistiske fag Torsten Johannesen  

22-10-2018 7. A Engelsk Humanistiske fag Torsten Johannesen  

22-10-2018 6. A Dansk Humanistiske fag Torsten Johannesen  

22-10-2018 8 - 9. kl. P-fag Musik Praktiske/musiske 
fag

Torsten Johannesen  

22-10-2018 9. B Samfundsfag Humanistiske fag Torsten Johannesen  

23-10-2018 7. B Historie Humanistiske fag Torsten Johannesen  

23-10-2018 7. B Matematik Naturfag Torsten Johannesen  

23-10-2018 8. B Dansk Humanistiske fag Torsten Johannesen  

23-10-2018 8. A Dansk Humanistiske fag Torsten Johannesen  

23-10-2018 8. A Matematik Naturfag Torsten Johannesen  

26-02-2019 5. Matematik Naturfag Torsten Johannesen  

26-02-2019 6. Historie Humanistiske fag Torsten Johannesen  



26-02-2019 6. Matematik Naturfag Torsten Johannesen  

26-02-2019 8.b Fysik Naturfag Torsten Johannesen  

26-02-2019 9.B Geografi Naturfag Torsten Johannesen  

28-02-2019 9.B Dansk Humanistiske fag Torsten Johannesen  

28-02-2019 2. Dansk Humanistiske fag Torsten Johannesen  

28-02-2019 7.A Dansk Humanistiske fag Torsten Johannesen  

28-02-2019 7.A Matematik Naturfag Torsten Johannesen  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Kertemindeegnens friskole definerer sig som en folkelig Grundtvig/koldsk friskole med vægt på det enkelte 
menneskes værd og frihed til at fremme barnets personlige udvikling inden for et demokratis rammer og at 
udvikle selvstændighed, hensyntagen, ansvarlighed og gensidig respekt.

Forud for mine tilsynsbesøg havde jeg meddelt skolens leder hvilke klasser og fag, jeg ønskede at føre tilsyn.

Ligeledes havde jeg på skolens hjemmeside orienteret mig om slutmål, delmål og læseplaner.

Af skolens samlede evalueringsplan for 2018 og 2019 fremgår det at, der arbejdes med fordybelsesdage, 
fortælling i udskolingen, drama som obligatorisk fag på mellemtrinnet, strukturændringer af P-fag for 7. – 9. kl. og 
styrkelse af AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Inden tilsynet fik jeg fra lærerne en kort beskrivelse af den planlagte undervisning. 

Jeg havde undervejs samtaler med læreren i den enkelte klasse om undervisningens mål og indhold samt 
elevernes faglige niveau og særlige støtteforanstaltninger.

Ligeledes havde jeg efterfølgende samtaler med skolens leder, hvor vi drøftede mine oplevelser under tilsynet 
samt mere overordnede forhold omkring skolens virke.

Lærerne virkede velforberedte, engagerede og havde stor faglig, pædagogisk og menneskelig indsigt. Afhængig af 
målet med undervisningen formåede de at variere undervisningsformer på en meningsfuld måde, så elevernes 
interesse og aktive medvirken kunne fastholdes.

Lærerne gjorde meget ud af beskrive målet med de enkelte aktiviteter/opgaver for eleverne, så det fremstod 
tydeligt for eleverne, hvilke faglige udfordringer de stod overfor.



Undervisningen var generelt velstruktureret og varieret med et højt aktivitetsniveau. 

Rollefordelingen mellem lærer og elever var klar. Der var generelt ro og koncentration i undervisningen.

Jeg blev på alle måder taget godt i mod af både elever, lærere og ledelse. De svarede åbent på mine spørgsmål 
også når det gjaldt særlige udfordringer.

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

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

Skolens undervisningsmaterialer er tidssvarende og fagligt/pædagogisk i overensstemmelse med de opstillede
mål. Der foregår en løbende drøftelse af kvaliteten af undervisningsmaterialer.
Eleverne er fortrolige med brugen af IT.

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

Skolens undervisningsmaterialer er tidssvarende og fagligt/pædagogisk i overensstemmelse med de opstillede
mål. Der foregår en løbende drøftelse af kvaliteten af undervisningsmaterialer.
Eleverne er fortrolige med brugen af IT.

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

Skolens undervisningsmaterialer er tidssvarende og fagligt/pædagogisk i overensstemmelse med de opstillede
mål. Der foregår en løbende drøftelse af kvaliteten af undervisningsmaterialer.
Eleverne er fortrolige med brugen af IT.

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

Det er min opfattelse, at elevernes faglige niveau generelt er tilfredsstillende.
Vurderingen bygger på overværelse af undervisningen, samtaler med elever, lærere og leder samt 
prøvekarakterer

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

Det er min opfattelse, at elevernes faglige niveau generelt er tilfredsstillende.
Vurderingen bygger på overværelse af undervisningen, samtaler med elever, lærere og leder samt 
prøvekarakterer

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

Det er min opfattelse, at elevernes faglige niveau generelt er tilfredsstillende.
Vurderingen bygger på overværelse af undervisningen, samtaler med elever, lærere og leder samt 
prøvekarakterer

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

7.8 Årsag

Skolen afholder ikke prøve i historie jf. §8a, stk. 5

7.9 Står elevernes standpunkt i historie mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen?

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

Det er min opfattelse, at elevernes faglige niveau generelt er tilfredsstillende.
På skolens hjemmeside ligger skolens egen læseplan for faget.
Vurderingen bygger på overværelse af undervisningen, samtaler med elever, lærere og leder.

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

Ja



8.1 Uddybning

Det er, som tidligere nævnt, min opfattelse, at elevernes faglige niveau generelt er tilfredsstillende.
Skolens undervisningstilbud er både strukturelt og indholdsmæssigt på højde med de krav, der stilles i 
Folkeskolen. 
Lad mig tilføje, at eleverne evner dels at arbejde individuelt, men tydeligvis også i grupper. Jeg oplevede, at 
lærerne tilrettelagde
undervisningen med skyldig hensyntagen til de enkelte elever, herunder børn med særlige udfordringer. I
nødvendigt omfang afsættes der særlige ressourcer til disse elever.
Skolens undervisningsmaterialer er varierende, tidssvarende og fagligt/pædagogisk i overensstemmelse med de 
opstillede
mål. Der foregår en løbende drøftelse af kvaliteten af undervisningsmaterialer.
Eleverne er fortrolige med brugen af IT. Der anvendes portaler og relevante undervisningsprogrammer. 
Faglokaler er veludstyret og undervisningslokalerne er lyse, velindrettede og tilpas store i forhold til antal elever. 
.

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

Eleverne er generelt velorienterede om samfundets udfordringer og de er bekendt med den demokratiske 
tradition og vore frihedsrettigheder

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

Eleverne inddrages både i samtale og praksis som medansvarlige for at skoledagen bliver tryg og en positiv
oplevelse.
Man fornemmer tydeligt, at eleverne bliver set og hørt. Det har jeg oplevet dels ved selvsyn, men også udtrykt i
samtaler med en række elever.
Man får en tydelig fornemmelse af et undervisningsmiljø præget af nærvær, med respekt for forskellighed,
ligeværd og forpligtende fællesskab. Der arbejdes målrettet med at lærer børnene at tage ansvar for sig selv,



hinanden og den fælles bedste.

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

Elevrådet er aktivt. Elevrådet bliver af elever karakteriseret ved et sted, hvor der ikke blot drøftes forhold
omkring skolen og eleverne, men også, at det fører til handling

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 

Nej



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
 

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

0,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning

På mine besøg har jeg deltaget i skolens daglige morgensang som tydeligvis prioriteres højt. Her mødes samtlige 
elever og medarbejdere til fællessang. Her bedes et ”Fader vor”, hvorefter enhver har lejlighed til at komme til 
orde.  Jeg har overværet faglige, musiske, kunstneriske og alvorlige og festlige indslag, der er med til at fremme 
almen dannelse  og fællesskabet på skolen. 

Nævnes skal det også, at samværet på Kertemindeegnens Friskole er præget af godt humør, respekt for

forskellighed, ligeværd og tryghed.

Man fornemmer tydeligt, at der er sammenhæng mellem skolen formål som grundtvig-koldsk friskole og den 
daglige praksis. 

Overordnet får man indtryk af, at dannelse, herunder demokratisk dannelse, den narrative pædagogik, musiske og 
kreative elementer samt fokus på faglighed går hånd i hånd.

Det fremgår af skolens hjemmeside, at skolen lægger vægt på værdier som ansvarlighed, faglighed, det 
forpligtende fællesskab, livsmod, tolerance, tryghed, at holde af samt nærvær. Alt sammen værdier som folder sig 
ud i hverdagen, hvilket jeg fornemmer på mine besøg rundt i klasserne og ved de fælles aktiviteter.


