
22. marts 2018 

TILSYNSERKLÆRING 

Redegørelse for tilsynet med undervisningen m.v. på Kertemindeegnens Friskole (skolekode 

439007) i skoleåret 2017 – 2018. 

Skolen havde pr. 5/9 258 elever  

Som certificeret tilsynsførende er min opgave at føre tilsyn med  

• elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk  

• at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen  

• at skolen efter sit formål og i hele deres virke forbereder eleverne til at leve i et samfund 

som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og 

respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 

kønnene 

• at undervisningssproget er dansk  

• skolens donationer 

Grundlaget for tilsynet er beskrevet i ”Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler” 

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen 

generelt og ikke den enkelte elevs standpunkt.  

Jeg har i dette skoleår besøgt skolen den 25. og 26. oktober 2017 samt den 27. og 28. februar 

2018.  

På mine tilsynsbesøg har jeg overværet undervisningen i følgende klasser: 3. kl. Matematik, 4. kl. 

dansk og matematik, 5. kl. dansk, matematik og historie, 6. kl. dansk og matematik, 7.a engelsk, 

8.a dansk, matematik og engelsk, 8.b matematik, tysk og historie 

Forud havde jeg sammen med skolens leder udarbejdet en plan for tilsynet.  

Lærerne og eleverne var forberedt på mine besøg og havde kendskab til min opgave.  

Inden tilsynet fik jeg fra lærerne en kort beskrivelse af den planlagte undervisning sat i relation til 

undervisningsplanen for faget.  

Jeg havde undervejs samtaler med læreren i den enkelte klasse om undervisningens mål og 

indhold.  

Ligeledes har jeg drøftet undervisningens indhold, det faglige niveau, læringsmiljøet og 

evalueringskulturen med skolelederen  

Det er første år jeg aflægger tilsynsbesøg på skolen. Alligevel er jeg blevet mødt med tillid. 

Lærerne virkede åbne og problematiserede de udfordringer, som de stod med. 

 

Ligeledes har jeg mødt forældre, der omtaler skolen meget positivt.  



På skolens hjemmeside har jeg haft mulighed for at følge skolens hverdag og arbejdet med at 

synliggøre skolens mål og midler. Her ses ligeledes skolens slutmål, delmål, undervisningsplaner 

samt timefordelingsplan. 

 

Jeg har deltaget i skolens ordinære generalforsamling den 16. marts 2017 og igen den 22. marts 

2018, hvor jeg fremlagde min tilsynsrapport for skolekredsen. Desuden har jeg deltaget i en 

pædagogisk dag. 

 

Vurdering af fagligt indhold, arbejdsformer og undervisningsmiljø. 

Overordnet får man indtryk af, at dannelsesperspektivet og den narrative pædagogik har prioritet. 

Ligeledes indgår musiske og kreative elementer i den daglige undervisning. 

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 herlige indslag, der er med til at skabe den 

en stemning. Morgensangen er et godt eksempel på at det fællesskabsfremmende har høj 

prioritet.   

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

respekt for forskellighed, ligeværd og tryghed.  

Det er min opfattelse, at elevernes faglige niveau generelt er tilfredsstillende. 

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. 

Lærerne er engagerede og har stor faglig, pædagogisk og menneskelig indsigt. De virker 

velforberedte. Afhængig af målet med undervisningen formår de at variere undervisningsformer 

på en meningsfuld måde, så elevernes interesse og aktive medvirken kan 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 står overfor. 

Undervisningen var velstruktureret og varieret med et højt aktivitetsniveau. Rollefordelingen 

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

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. 

 

Vurdering af om skolens forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 



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.  

Eleverne bliver naturligt inddraget i hverdagslivet på skolen, og de oplever, at de har indflydelse på 

deres hverdag. I samtaler med eleverne fremgik det, at de opfattede sig som en del af et større 

forpligtende fællesskab med rettigheder og forpligtelser. Således oplevede jeg i undervisningen, at 

børnene på en naturlig måde tog medansvar for både undervisningen og klassemiljøet.  

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.  

Skolen arbejder på at åbne børnenes øjne for mangfoldigheden af liv på jorden og give dem mod 

og lyst til at tage del i dette liv med ansvar for sig selv, hinanden og den fælles jord.  

Evalueringskultur 

Jeg har konstateret, at der tilbagevendende til internt brug gennemføres faglige test. Desuden 

evaluerer hver lærer årets gennemførte undervisningsforløb set i relation til undervisningsplan, 

del- og slutmål. Med afsæt i dette arbejde drøftes og besluttes særlige indsatsområder for det 

kommende skoleår. Forældrene orienteres løbende om resultaterne af ovennævnte. 

Ledelsen oplyser, at personale og bestyrelse arbejder med en evaluering af it- og 

projektarbejdsformen i indeværende skoleår. Evalueringen vil efterfølgende blive lagt på skolens 

hjemmeside. 

Donationer 

Vedr. donationer. Skolen har ikke modtaget donationer fra samme donator, der tilsammen 

overstiger 20.000 kr. eks. moms. 

 

Denne tilsynsrapport har karakter af at være en mere generel vurdering. Til grund ligger notater 

fra hvert overværet undervisningsforløb.   

 

 

Konklusion: 

På baggrund af mine tilsynsbesøg mv. må jeg konkludere:  

• at undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen  

• at skolens samlede undervisningstilbud også ud fra en helhedsvurdering står mål med, 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen  

• at skolen efter sit formål og i hele deres virke forbereder eleverne til at leve i et samfund 

som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og 

respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 

kønnene 



• at skolens undervisningssprog er dansk  

 

 

 

Torsten Johannessen 

Certificeret tilsynsførende 

Hjulets Kvarter 207 

5220 Odense SØ 
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torstenjohannessen@gmail.com 

 


