Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Davidskolen:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
400034

Skolens navn:
Davidskolen

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Kirsten Birgitte Lenz

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

14-02-2020

0. klasse

dansk

Humanistiske fag

Kirsten Birgitte Lenz

14-02-2020

1. klasse

matematik

Naturfag

Kirsten Birgitte Lenz

14-02-2020

3. klasse

natur/teknologi

Naturfag

Kirsten Birgitte Lenz

10-03-2020

5. klasse

musik

Praktiske/musiske
fag

Kirsten Birgitte Lenz

10-03-2020

6. klasse

dansk

Humanistiske fag

Kirsten Birgitte Lenz

10-03-2020

8. klasse

dansk

Humanistiske fag

Kirsten Birgitte Lenz

21-04-2020

5. klasse

engelsk

Humanistiske fag

Kirsten Birgitte Lenz

21-04-2020

5. klasse

matematik

Naturfag

Kirsten Birgitte Lenz

04-05-2020

6. klasse

dansk kristendom

Humanistiske fag

Kirsten Birgitte Lenz

05-05-2020

6. klasse

biologi

Naturfag

Kirsten Birgitte Lenz

13-05-2020

7. klasse

dansk

Humanistiske fag

Kirsten Birgitte Lenz

13-05-2020

9. klasse

fysik/geografi

Naturfag

Kirsten Birgitte Lenz

14-05-2020

6. klasse

håndværk og

Praktiske/musiske

Kirsten Birgitte Lenz

design

fag

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Årets tilsyn startede med deltagelse 1. skoledag efter sommerferien. Jeg deltog i morgensamlingen og i indvielse
af nye lokaler til indskolingen.
Kort derefter havde jeg en samtale med skolens leder, bl. a. omkring undervisningsplaner og evaluering af den
samlede undervisning. Vi drøftede også, hvordan skolen fremover ville kommunikere med forældre og elever, når
platformen Skolekom blev nedlagt ved årsskiftet. Skolelederen forestod en rundvisning på hele skolen, hvor jeg så
samtlige undervisningslokaler og tilstødende lokaler/arealer. Læringsmiljøet virker godt og trygt. Jeg har i
slutningen af året haft en samtale med skolelederen, hvor vi bl.a. talte om dette års fokuspunkter og om
fokuspunkterne for det komme skoleår. Vi har desuden talt om, hvordan Davidskolen støtter elever med
ordblindhed.
I løbet af året har jeg overværet undervisning på stort set alle klassetrin og i alle tre fagområder. Mine besøg har
været aftalt med skolelederen på forhånd. Hvor det har været muligt, har jeg haft en samtale med læreren
omkring undervisningen.
Det er værd at bemærke, at der tydeligt arbejdes med klasseledelse og en klar struktur for undervisningen.
Undervisningen har været vel planlagt og lærerne virker fagligt kompetente. Eleverne ved, hvad der forventes og
forsøger at leve op til forventningerne. Der er en god omgangstone mellem elever og personale og i det hele taget
en god stemning blandt børn og voksne.
Undervisningsmetoderne er varierede fra klasseundervisning til gruppearbejde, pararbejde og selvstændigt
arbejde. Det er mit indtryk, at der anvendes tidssvarende analoge og digitale læremidler, alt efter hvad der er
relevant for undervisningen.
På grund af coronakrisen har noget af undervisningen været overværet via Teams. Også her skinner det tydeligt
igennem, at undervisningen er velforberedt og lever op til de faglige krav, som forventes. Det virker som om den
faglige del af den digitale undervisning fuldt lever op til, hvad der ville være foregået under fysisk tilstedeværelse.
Det er selvfølgelig sværere at have det samme sociale overblik, men det er mit indtryk, at lærerne har været gode
til at nå den enkelte trods afstanden.

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
Jeg har overværet undervisningen i dansk på 0., 4., 6. , 7. og 8. klassetrin. Desuden har jeg overværet undervisning
i engelsk på 5. klassetrin.
Der anvendes tidssvarende materialer og undervisningen er præget af stor variation med klasseundervisning,
gruppearbejde og eget arbejde. It opleves som en integreret del af undervisningen. Undervisningen i kristendom,
som jeg har overværet i 6. klasse, lever også helt op til målene.

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
Jeg har overværet undervisningen i naturfag på 1. 3., 5. 6. og 9. klassetrin. I såvel matematik, biologi, fysik og
geografi anvendes tidssvarende analoge og digitale materialer og undervisningen opleves varieret.

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
Jeg har overværet undervisningen i musik på 5. klassetrin og i håndværk og design på 6. klassetrin.
Musikundervisningen vurderes at ligge på et højt fagligt niveau. Undervisningen i håndværk og design vurderes
også til fulde at stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Det lykkedes læreren at gennemføre undervisning i et
praktisk-musik fag online på grund af coronakrisen, hvilket vidner om et godt fagligt overblik.

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

7.1 Uddybning
Ved prøven i maj-juni 2019 var Davidskolen rangeret som nr 71 jvf. CEPOS. Karaktererne ved afgangsprøven maj
2019 lå over landsgennemsnittet jvf. uddannelsesstatistik.dk.

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

8.1 Uddybning
Ved prøven i maj-juni 2019 var Davidskolen rangeret som nr 71 jvf. CEPOS. Karaktererne ved afgangsprøven maj
2019 lå over landsgennemsnittet jvf. uddannelsesstatistik.dk.

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

9.1 Uddybning
Ved prøven i maj-juni 2019 var Davidskolen rangeret som nr 71 jvf. CEPOS. Karaktererne ved afgangsprøven maj
2019 lå over landsgennemsnittet jvf. uddannelsesstatistik.dk.

10. Fører skolen til prøve i historie?

Ja

10.3 Uddybning
Skolen følger Fællesmål II’s trin- og slutmål. Der undervises udfra et kristent grundsyn.

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

11.1 Uddybning
De samlede undervisningplaner og det tidsvarende materiale, de varierede undervisningformer samt
undervisernes faglige kompetencer gør, at det samlede undervisningstilbud fuldt står mål med, hvad der 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

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

13.1 Uddybning

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder?
Ja

14.1 Uddybning
Skolen bygger på det kristne livs- og menneskesyn.
Det er tydeligt, at de hensigter, skolen har som profilskole, praktiseres i dagligdagen.
Skole lægger vægt på at være en kristen profilskole med respekt for andre. Således har et af årets to pædagogiske
fokuspunkter været: ’Påvirk med respekt’ .

15. Er der kønsligestilling på skolen?
Ja

15.1 Uddybning

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

16.1 Uddybning
Skolen har elevråd bestående af en elev fra hver klasse i 4. – 9. klasse.

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

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der

har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms.
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.
Navn

Adresse

Beløb i kroner

FKF - Foreningen af kristne
friskolernk

Bytorvet 7, 1. th, 8722
Hedensted

60000,00

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.
60000,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning
På baggrund af mine besøg på skolen, deltagelse i undervisning og samtaler med skolens elever, personale og
ledelse er det min klare overbevisning, at skolen fint lever op til lovgivningens krav og skolens formål.

