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Tilsynserklæring  

Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Skovby Friskole  

1. Skolens navn og skolekode 

[Obligatorisk felt]  

Skolekode:  
375005 

Skolens navn 
Skovby Friskole 

  

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende  

 

Martin Hans Jensen 

 

 

 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet under-
visningen, på de enkelte datoer. 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisnin-
gen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære un-
dervisningen 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 an-
vendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

 

Dato Klasse Fag  Fagområde 
humanistiske fag, prakti-
ske/ musiske fag, natur-
fag 

Tilsynsførende  
 

12-11-19 7.-8.  Matematik naturfag Martin Hans Jensen 

12-11-19 9. Naturfag naturfag Martin Hans Jensen 

12-11-19 7.-8.  Billedkunst praktiske/ musiske fag Martin Hans Jensen 

12-11-19 5.  Dansk humanistiske fag Martin Hans Jensen 

12-11-19 7.-8. Dansk humanistiske fag Martin Hans Jensen 

12-11-19 9. Engelsk  humanistiske fag Martin Hans Jensen 

12-11-19 7. Idræt/musik praktiske/ musiske fag Martin Hans Jensen 
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2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg 

Lek 1, Matematik 7-8. kl v Jens: 

Der er indkøbt nyt matematiksystem: Kontext. Rona er medlærer/pædagog. Eleverne åbner deres bøger og 

kladdehæfter, og Jens og Rona går rundt og støtter hvor der er behov. Mobiltelefoner bliver lagt i skuffe, 

men de bliver taget frem, hvis der er behov for dem. Eleverne har rettelister på mobiltelefonen.  

Jeg snakker med eleverne om hvorvidt der er forskel på det nye og det gamle system. Eleverne forklarer at 

de synes der er stor forskel. I Kontekst skal man arbejde mere sammen.  

 

Lek 2, Naturfag 9. kl v. Niels 

Klassen er opdelt. Halvdelen sidder i klasselokalet, og de resterende er i laboratoriet. I klassen researches 

der på forsøg til deres arbejdsopgave. I laboratoriet bliver der arbejdet med forsøg som indledende forbe-

redelse til eksamen. Der bliver lavet forsøg med at filtrere snavset vand gennem et naturligt filter (sten, 

sand og ler/vat), og saltvand koges, for at skille salt fra, så der kommer rent drikkevand ud. Der bliver arbej-

det koncentreret under vejledning fra Niels.  

I år har Skovby friskole forsøgt noget nyt. Det har de tidligere år været svært for eleverne at fange præcis 

hvad eksamen går ud på, og hvordan den foregår. Niels fik derfor filmet eksamen sidste år, som er klippet 

sammen til en 10 minutters video. Denne lille video har elever i år set. Hermed har de tidligt en klar for-

nemmelse af hvad eksamen går ud på.   

   

Lek 3, Billedkunst 7-8. v. Jane 

Der arbejdes videre med projektet ”Hånd”. Her skal de beslutte hvordan de vil ”udstille” de hænder der har 

produceret ugen før. Hvordan skal ”hånden” placeres på brættet, og de skal beslutte hvilket udtryk de vil 

have. Hvordan skal hånden vendes? Skal en placeres på pind, etc., etc. 

Arbejdet går i gang. Flere skal save det bræt, som hånden skal monteres på. Jane støtter dem i at måle og 

skære pladen på den rigtige måde (med vinkel og sav). Der arbejdes positivt koncentreret med projekterne 

– og meget kreativt.  

To personer er færdige med hænderne, og næste opgave er at skrive et digt, som udtrykker processen i et 

”land-art-projekt” de gennemførte for 2 uger siden, hvor eleverne netop var ude i naturen og lave ”land-

art”. De to der begynder at arbejde med digt, har lidt svært ved at komme i gang. Jane råder dem til at 

finde deres billeder frem som de tog, da de lavede deres Land-art. 

Lek 4, Dansk 5. kl. v. Ole 

Der skal i dag tales om ”berettende tekster” (En beretning). Ved tavlen gennemgår Ole hvad er berettende 

tekst er (personlig eller faktuel). Der er tilknyttet støttelærer til timen. Ole spørger: Hvem kan fortælle hvad 

de lavede lørdag? En tager fingeren op, og siger at han kørte lastbil. Ole spørger ind til denne lastbil-tur. 
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Hermed eksemplificeres en berettende tekst. En nævner Anna Franks dagbog, og den griber Ole, og der ta-

les om denne meget personlige beretning.  

Første opgave er at der nu skal laves en personlig beretning. Før de går i gang med at skrive, skal de med 10 

stikord beskrive, kronologisk, hvad beretningen skal handle om. Kronologisk forklares.  

En tager fingeren op og siger ”jeg forstår det ikke!” Ole tager den igen. Hvis en person fx går til ridning, så 

kan han/hun fortælle om en specifik oplevelse til ridning.  

Eleverne går i gang. Ole og støttelærer går rundt og hjælper de elever videre, som har brug for ideer til 

hvad de skal skrive, og hvordan de ti ord skal listes op. 

 

Aktivitet i hal ”Danse tirsdag”: 

Det er ”Danse tirsdag” i dag. 7 klasse havde forberedt en sangleg hele skolen danser/leger i hallen. Der var 

liv og glade dag i 7 aktive minutter.  

  

Lek 5, Dansk 7-8. kl. (webprøve) v. Jane 

Jane starter med at gennemgå hvad webprøve i engelsk handler om.  Der tales efterfølgende om dansk 

webprøve og hvordan der gives standpunktskarakter. I engelsk og tysk må man bruge ordbog. Man må 

bruge almindelig ordbog eller online ordbog. Der er mange spørgsmål, og man kan mærke på eleverne at 

de er usikre på denne nye prøveform. Jane forklarer at der er rig mulighed for at afprøve denne digitale 

prøveform, for der er både terminsprøver nu og terminsprøver til foråret.  

Computerne bliver hentet frem. Eleverne går ind på webprøver og logger ind med UNI-C login. Der er tekni-

ske udfordringer for enkelte at eleverne, når det kommer til log-in. Prøve 2 burde være tilknyttet til elever-

nes konti, men det er kun prøve 1, som de har taget før, der er synlig. Jane finder en ny, som hun tilknytter 

til elevernes konto. Det lykkes til sidst at får hul igennem, og eleverne kunne begynde webprøven. 

 

Lek 6, Engelsk 9. kl. v. Ole  

Timen er lige startet da jeg kommer ind i klassen. Der er god gang i dialogen på engelsk. Temaet er terror, 

som de har arbejdet på i et par uger. Afslutningen på dette tema er, at hver elev skal producere en podcast 

eller video, hvor de interviewer et ”terroroffer” (de spiller selv et fiktivt terroroffer). Flere af eleverne tager 

udgangspunkt i 9/11. Der arbejdes koncentreret med forarbejdet til denne produktion. 
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3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

 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 Hvis nej: Har skolen fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk af undervisnings-

ministeren, jf. lov om friskoler og private grundskoler m.v.  § 2 stk. 3 

 

(Obligatorisk felt, hvis der er svaret nej i punkt 3.) 

Angivelse af andet godkendt undervisningssprog. Alternativt angives ”Skolen har ikke fået god-

kendt et andet undervisningssprog end dansk” 

 

Uddybning 

[Frivillig felt:] 

Fritekstfelt, hvor den tilsynsførende kan uddybe og komme med eventuelle overvejelser om under-

visningssproget på skolen.  

 

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

 Ja 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisnin-

gen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære un-

dervisningen 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 an-

vendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

4.1 Uddybning 
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[Frivillig felt] 

Den tilsynsførende har her mulighed for at uddybe sin faglige vurdering af skolens undervisning in-

den for det humanistiske fagområde samt angive evt. opmærksomhedspunkter. Den tilsynsførende 

kan beskrive hvordan han/hun vurdere, at skolen opfylder kravet og/eller give eksempler fra sine 

tilsynsbesøg mv. 

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

 Ja 

 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisnin-

gen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære un-

dervisningen 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 an-

vendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

5.2 

[Frivilligt felt] 

 

Den tilsynsførende har her mulighed for at uddybe sin faglige vurdering af skolens undervisning in-

den for det naturfaglige fagområde samt angive evt. opmærksomhedspunkter. Den tilsynsførende 

kan beskrive hvordan han/hun mener at skolen opfylder kravet og/eller give eksempler fra sine til-

synsbesøg mv. 

 

6. Står undervisningen inden for det praktiske/musiske fagområde mål med, hvad der alminde-

ligvis kræves i folkeskolen?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

 Ja 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, 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 sko-

lens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsma-

teriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

6.2 Uddybning 
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[Frivillig felt] 

Den tilsynsførende har her mulighed for at uddybe sin faglige vurdering af skolens undervisning in-

den for det praktisk/musiske fagområde samt angive evt. opmærksomhedspunkter. Den tilsynsfø-

rende kan beskrive hvordan han/hun mener at skolen opfylder kravet og/eller give eksempler fra 

sine tilsynsbesøg mv. 

7. Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 

7.1 Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

 Ja 

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk 

[Frivilligt felt] 

I dette felt har den tilsynsførende mulighed for at uddybe eller beskrive, hvilken undersøgelse, der 

ligger til grund for vurderingen af elevernes standpunkt eks. observation i forbindelse med under-

visning, prøvekarakterer mv. 

 

7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkesko-

len?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

 Ja 

 

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik 

[Frivilligt felt] 

I dette felt har den tilsynsførende mulighed for at uddybe eller beskrive, hvilken undersøgelse, der 

ligger til grund for vurderingen af elevernes standpunkt eks. observation i forbindelse med under-

visning, testresultater, prøvekarakterer mv. 

7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

 Ja 
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7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk 

[Frivilligt felt] 

I dette felt har den tilsynsførende mulighed for at uddybe eller beskrive, hvilken undersøgelse, der 

ligger til grund for vurderingen af elevernes standpunkt eks. observation i forbindelse med under-

visning, testresultater, prøvekarakterer mv. 

 

7.7. Fører skolen til prøve i historie?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

 Ja 

Hvis JA springes til spørgsmål 8, hvis NEJ springes til punkt 7.8. 

7.8 Årsag vælg fra liste:  

 Skole uden overbygning 

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

 Prøvefri skole jf. § 8 a, stk. 6 

 

Hvis skolen ikke afholder prøve i historie jf. §8 a, stk. 5 gå til 7.9 

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

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

 Ja 

 Nej 

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie 

[Frivilligt felt] 

I dette felt har den tilsynsførende mulighed for at uddybe eller beskrive, hvilken undersøgelse, der 

ligger til grund for vurderingen af elevernes standpunkt eks. observation i forbindelse med under-

visning, testresultater, prøvekarakterer mv. 

 

8. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der al-

mindeligvis kræves i folkeskolen 

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  
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 Ja 

8.1 Mulighed for uddybning 

[Frivilligt felt]  

Her har den tilsynsførende mulighed for at uddybe sit svar  

 

Obligatoriske underpunkter om frihed og folkestyre  

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? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

 Ja 
 

 [Frivillig uddybning] 

Her har den tilsynsførende mulighed for at uddybe sit svar  

 

 

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse? 

 Ja 

 

[Frivillig uddybning] 

Her har den tilsynsførende mulighed for at uddybe sit svar  

 

 

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menne-

skerettigheder? 

 Ja 

[Frivillig uddybning] 

Her har den tilsynsførende mulighed for at uddybe sit svar  

 

9.3 Er der kønsligestilling på skolen? 
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 Ja 

[Frivillig uddybning] 

Her har den tilsynsførende mulighed for at uddybe sit svar  

 

10. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde de-

res fælles interesser vedrørende skolen? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

 Ja 

Hvis JA kan 10.1 besvares og derefter springes til 12 

Hvis NEJ kan 10.1 besvares og derefter springes til 11 

10.1 Frivillig uddybning 

Her har den tilsynsførende mulighed for at uddybe sit svar  

 

11. Er skolens elever blevet opfordret af skolens leder til at danne elevråd eller på anden demo-

kratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen? (jf. friskoleloven § 1, stk. 4) 

 Ja 

 Nej 

 

[11.1 Frivillig uddybning] 

Her har den tilsynsførende mulighed for at uddybe sit svar  

 

12. Donationer  

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer, som tilsammen 

overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

 Nej 

Hvis ja er 12.1-12.2 obligatoriske 
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12.1 Oplys navn og adresse og beløb 

[Der er ikke begrænsning på, hvor mange donatorer, der kan anføres]  

Navn Adresse Beløb 

   

 

12.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer 

Beløb i alt:  

 

13. Tilsynets sammenfatning 

På baggrund af observationerne kan det konstateres at undervisningen står mål med hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen. Undervisningen er på dansk og elevernes standpunkt i fagene engelsk, dansk og mate-

matik, svarer til hvad man vil kunne forvente af elever på de respektive klassetrin i folkeskolen. 

Skovby skole har et godt læringsmiljø. Det er særligt positivt at se hvordan Skovby skole ofte lykkes med at 

lade de ældre årgange undervise og hjælpe de yngre årgange (som fx ”Danse Tirsdag”). De forskellige fag 

gennemføres ofte som to-lærer-system (en lærer og en støttelærer/pædagog), og hal og udeområder ind-

tænkes naturligt i læringsmiljøet.  

Skolens samlede virke forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

 

 

I tilfælde af flere tilsynsførende: 

14. Mulighed for afgivelse af særstandpunkt(er), jf. friskolelovens § 9 d, stk. 4. 

[Frivilligt felt]  

 (Hvis der kun er én tilsynsførende på skolen, udgår dette punkt) 

 

15. Den eller de tilsynsførende tilkendegiver at have sikret sig at ovenstående oplysninger er 

korrekte og at oplysningerne er baseret på den tilsynsførendes faglige og pædagogiske vurde-

ring 

Afkrydsningsfelt: JA 


