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Tilsynet er udført i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler (bekendtgørelse nr. 1075 af 
8. juli 2016 med ændringer af 13. december 2016). 
 
Ved afslutningen af skoleåret 2015/2016 valgte jeg at overvære dele af den mundtlige prøve i 
dansk for 9. klasse. Baggrunden for valget var, at jeg i løbet af skoleåret havde set på skolens 
danskundervisning. 
Der var valgt en prøveform (Prøveform B), hvor eleven på forhånd trækker et emne indenfor et af 
de opgivne fordybelsesområder og derefter i samråd med læreren vælger tekster. Inden prøven 
udarbejder eleven en synopsis, der danner baggrund for prøvesituationen. Eleven har ca. 10 min. 
til en fremlæggelse, hvorefter elev, lærer og evt. censor drøfter det fremlagte. 
Eleverne var velforberedte, fremlagde nogle kvalificerede analyser af de valgte tekster og 
perspektiverede til anden læst litteratur. Det faglige niveau var fint. 
Prøvesituationen blev afviklet på en meget rolig og kompetent måde. De elever, jeg talte med, 
udtrykte samstemmende, at de havde været glade for deres danskundervisning, og at prøven blev 
afviklet på en fin måde. 
I tilsynserklæringen fra sidste år konkluderede jeg på baggrund af klassebesøgene, at skolens 
danskundervisning havde et fint fagligt niveau med en fin progression. Observationerne ved 
prøveafviklingen bekræftede på alle måder denne vurdering. 
 
Som årets første tilsynsområde valgte jeg at se på indskolingen, og besøgte børnehaveklassen, 1. 
klasse i dansk og matematik samt 3. klasse i natur/teknik. 
 
Der foreligger en fin og omfangsrig årsplan for arbejdet i børnehaveklassen, og den følges på den 
måde, en plan bør følges.  
Jeg deltog fra morgenstunden, hvor klassen havde morgensamling og andagt. Ved 
morgensamlingen fortæller børnene bl.a. om nogle ting, de har oplevet, og de trænes på en fin 
måde i at tale til klassen, gøre det efter tur og lytte til, hvad klassekammeraterne fortæller. Ved 



andagten blev der levende fortalt en ”historie” fra biblen, sunget friske sange med religiøs indhold 
og bedt en bøn. 
Der blev derefter arbejdet fælles med bogstaver, lyde og ord på mange forskellige måder, og der 
blev både anvendt tavle og interaktiv tavle i forløbet. Som afslutning arbejdede børnene med 
bogstaver og ord i deres opgavebog. Fagligt er der naturligvis en stor spredning på dette 
alderstrin, men det var mit indtryk, at alle var godt i gang med den begyndende læseudvikling. 
Klassen var i stand til at arbejde fælles med diverse aktiviteter i en times tid, så de er godt i gang 
med at udvikle de færdigheder, der skal til for at få det fulde udbytte af skolegangen. 
Klassen har et fint lokale med gode pædagogiske muligheder. 
 
For 1. klasse er der udarbejdet en fin årsplan for både dansk og matematik.  
I dansktimen havde eleverne tegnet på brikker til et puslespil, som i små grupper blev sat sammen 
og gav anledning til en drøftelse om betingelserne for et godt samarbejde. Der blev læst op af en 
tekst om en forfatter/tegner, og børnene fulgte med i teksten. Teksten blev drøftet, og derefter 
interviewede børnene parvis hinanden om forhold, der havde relevans til teksten. Klassen 
arbejder ikke ud fra en grundbog, men der anvendes forskelligt materiale på en meget kvalificeret 
måde. 
I matematik blev der først repeteret geometriske figurer, hvorefter der blev givet en meget klar og 
tydelig instruktion til et evalueringsark, som elever derefter udfyldte enkeltvis. Klassen arbejdede 
meget koncentreret med evalueringen, og når den enkelte elev var færdig med arket, blev der 
arbejdet videre i et træningshæfte. Der anvendes et udmærket bogsystem. 
Det samlede indtryk af klassen er en meget velfungerende klasse, som allerede er i stand til at 
arbejde både individuelt og gruppevis i længere tid. Det er en klasse med et behageligt og 
konstruktivt miljø, som er kommet rigtig godt i gang med skolegangen. Det faglige niveau er derfor 
allerede højt i både dansk og matematik. 
Klassens lokale er et lyst og venligt lokale. 
 
For 3. klasse i natur/teknik foreligger også en fin årsplan. 
Der er tale om en klasse, hvor der i de første år har været en del adfærdsmæssige vanskeligheder, 
som skolen har arbejdet intensivt med. Der har været en god udvikling, men der er fortsat fokus 
på problematikken, og bl.a. er der to voksne i næsten alle klassens timer. 
Undervisningen i natur/teknik var meget velplanlagt. Eleverne fremlagde først i grupper et arbejde 
omkring forskellige dyr, hvorefter der i skolegården blev gennemført et stafetløb, hvor elever i 
løbet skulle placere sedler med dyrenavne i de rigtige kasser (pattedyr, fugle …. ). Som afslutning 
blev det næste tema præsenteret, hvor klassen skulle arbejde i 13 forskellige værksteder med 
vejret som tema. 
Der var tale om en afvekslende undervisning med et fint fagligt niveau. 
 
Samlet er det min vurdering, at skolen har en fin og velfungerende indskoling. 
 
Som andet tilsynsområde valgte jeg at se på skolens engelskundervisning, hvor jeg besøgte  
3., 5., 7. og 9. klasse.  
For alle klasserne foreligger der en fin årsplan. 
 



3. klasse repeterede det engelske alfabet, arbejdede i grupper med sedler, hvor danske og 
engelske ord med samme betydning skulle lægges sammen og derefter anvendes som vendespil. 
Der blev læst op på engelsk, hvor eleverne fulgte med i deres bog, og der blev gennemført en quiz 
med engelske dyrenavne. Som afslutning blev der arbejdet med individuelle opgaver i 
opgavebogen. 
Der var tale om en meget afvekslende undervisning, og eleverne arbejdede motiveret, interesseret 
og koncentreret. Det faglige niveau var rigtig godt.  
Der var en ekstra lærer i klassen, eleverne blev fanget af det faglige stof og fungerede på den 
baggrund adfærdsmæssigt godt. 
 
I 5. klasse foregik en meget stor del af undervisning på engelsk, dog suppleret med dansk, hvor 
læreren skønnede det nødvendigt. Eleverne fik sedler med små aktiviteter, som de på engelsk 
skulle instruere klassekammerater i. Parvis skulle der findes danske ord for givne engelske, og der 
skulle parvis læses op fra grundbogen, hvor kravet var at anvende hele kroppen i oplæsningen. Til 
sidst blev der arbejdet i opgavebogen. 
Undervisningsforløbet var afvekslende, og eleverne arbejdede meget koncentreret i hele forløbet. 
Alle fik talt engelsk, og der er ingen tvivl om, at klassen virkelig lærer at bruge det engelske sprog 
på en meget fin måde. Klassens faglige niveau var højt. 
 
3. og 5. klasse har klasselokaler i en af skolens ældre bygninger, hvor rummene ikke er så store, og 
hvor de pædagogiske muligheder rent pladsmæssigt derfor er begrænsede. 
 
Der blev i 7. klasse gennemført et gruppearbejde, der var en bearbejdelse af en set film. 
Grupperne fik udleveret en række spørgsmål på engelsk, som skulle besvares på baggrund af 
filmoplevelsen og forskellige opslag på internettet. Svarerne skulle skrives som et dokument på 
hver enkelt elevs PC. 
Klassen arbejde konstruktivt, og der var tale om et godt samarbejde i grupperne.  
Det faglige niveau er godt med en relativ stor spredning.  
De elever, jeg talte med, udtrykte alle, at de var glade for deres engelskundervisning. 
 
Undervisningen i 9. klasse var planlagt med meget afvekslende aktiviteter. Der blev skrevet små 
tekster på engelsk, som derefter skulle oplæses for en kammerat, set et engelsk YouTube-klip, 
skrevet spørgsmål i relation til klippet, som de øvrige elever i klassen skulle svare på, arbejdet med 
en engelsk artikel, hvor de svære ord skulle forklares og arbejdet med et kapitel i en bog, hvor der 
skulle læses for sidekammeraten. Som afslutning fik klassen en skriftlig opgave, hvor specielle 
vendinger skulle forklares. 
Hele kommunikationen foregik på engelsk, og eleverne arbejdede engageret og koncentreret.  Alle 
elever fik virkelig brugt fremmedsproget, og der er ingen tvivl om, at de ud over at lære sproget 
også får modet til at anvende det. De anvendte tekster var relevante og meningsfyldte for 
eleverne. Klassen har en grundbog, men en meget stor del af undervisningen bygger på andet 
materiale, og det gøres på en meget fin og kompetent måde. 
Jeg talte med en del af eleverne, som samstemmigt udtrykte, at de var glade for deres 
engelskundervisning og følte sig godt forberedt til den kommende prøve. 
 



Skolens engelskundervisning er yderst kompetent, og fører på en fin måde frem til de opstillede 
slutmål. 
 
Årets sidste tilsynsområde var udskolingen, defineret som 8. og 9. klasse. 
 
Jeg deltog i en morgensamling hos de store elever, hvor den ansvarlige lærer behandlede et meget 
relevant menneskeligt emne (bekymring for fremtiden) med en kristen tilgang. Samlingen var 
velplanlagt, og det er tydeligt en fin og velfungerende del af skolens kultur. 
 
I 9. klasse skal eleverne – alene eller i grupper – udarbejde en tværfaglig projektopgave. Der er 
afsat en uge til at udarbejde produktet, som afleveres om fredagen, og i starten af næste uge skal 
eleven/gruppen fremlægge arbejdet for klassen. Læreren bedømmer det samlede arbejde, og 
eleven får både en udtalelse og en karakter. 
Jeg overværede en del af årets fremlæggelser. Der var udarbejdet et overordnet tema (besat) og 
eleverne havde så valgt forskellige emner indenfor dette tema, f.eks. moderne fankultur, besat af 
træning, Tysklands besættelse, besat af narko osv.  
Fremlæggelserne var naturligvis af forskellig kvalitet, men alle havde arbejdet godt med deres 
projekt, og generelt var der tale om meget fine fremlæggelser. Eleverne var kreative i deres 
præsentationer og anvendte f.eks. skuespil og havde fremstillet og indtalt en dagbog som YouTube 
video. Der var fremstillet meget fine Power Point præsentationer for at understøtte det talte ord. 
Der er ingen tvivl om, at klassen har fået stort udbytte af projektarbejdet og ikke bare lært noget 
om de enkelte emner, men rigtig meget om at skaffe sig oplysninger, disponere en opgave og 
kunne præsentere den. 
 
Ved et besøg i 9. klasse, hvor klassen havde dansk, blev der arbejdet med en elektronisk 
retstavningsopgave, som er den form der anvendes ved Folkeskolens Prøver. Eleverne havde 
tidligere løst opgaverne, og i timen gennemgik og drøftede de deres svar i mindre grupper. 
Der blev arbejdet godt og konstruktivt sammen i grupperne. Der er naturligvis en faglig spredning i 
klassen, men det generelle niveau er godt. 
Med hensyn til dansk udtrykte eleverne også, at de havde fået en fin undervisning og følte sig klar 
til de kommende prøver. 
 
Jeg besøgte 8. klasse i et modul, hvor klassen havde matematik. Der blev først arbejdet med 
sandsynlighedsregning og senere med procentregning. I begge tilfælde blev der først givet en klar 
og tydelig instruktion, hvorefter eleverne løste de tilhørende opgaver. Der blev arbejdet sammen i 
par, og eleverne var i stand til at arbejde sammen på en yderst konstruktiv måde. Atmosfæren i 
klassen var meget behagelig, og eleverne var arbejdsomme. Det faglige niveau var fint. 
Der foreligger en fin årsplan for klassens arbejde, og der anvendes it-baserede programmer til 
løsning af de matematiske opgaver. 
Klassen modtager den specialpædagogiske støtte, der er behov for. 
De elever jeg talte med udtrykte også her, at de var glade for den tilbudte undervisning. 
 
Det er min vurdering, at skolen tilbyder en fin undervisning i overbygningen, som på en god måde 
fører frem mod Folkeskolens Prøver. 
 



Tilsynsbesøgene har vist et godt fagligt niveau, hvilket også fremgår af de tilgængelige tal vedr. 
sidste års afgangsprøve på ministeriets hjemmeside. Specielt er skolens resultat i matematik 
meget højt. 
 
Skolen oplyser, at der ikke er modtaget donationer fra virksomheder eller private på over  
kr. 20.000. Der er modtaget kr. 35.000 fra ”Skolepuljen” hos Foreningen af Kristne Friskoler, og der 
er på forskellig vis samlet penge ind til skolens drift. 
 
 
Med baggrund i mine tilsynsbesøg og hjemmesidens materiale er det mit klare indtryk, at skolen 
lever op til lovgivningens krav og skolens eget formål. 
 
Rud Sletterød 
Certificeret tilsynsførende 
 
 
Tilsynserklæringen er udarbejdet, så den kan præsenteres på skolens generalforsamling i marts 
måned. Evt. tilsynsbesøg senere i skoleåret vil blive beskrevet i næste års tilsynsrapport. 


