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Baggrund for tilsynserklæringen:  
I lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 
275 af 5. april 2011, er rammerne for det eksterne tilsyn fastlagt i Kapitel 3 § 9a, 9b, 9d.  
Nedenfor har jeg kort ridset de væsentligste punkter for det eksterne tilsyn op.  
 
Der skal under besøgene på skolen føres tilsyn med:  
 

- elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk.  
- om friskolens undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen.  
- om de mål, friskolen har fastsat for undervisningen i de enkelte fag, svarer til de 

slut-mål/trinmål, der er fastsat for folkeskolen.  
- om eleverne undervises på dansk.  
- Der føres tilsyn med, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med 

frihed og folkestyre. 
 
Forældre og forældrebestyrelsen har pligt til selv at føre almindeligt tilsyn med skolen, og 
derudover skal man i henhold til loven have eksternt tilsyn.  
Tilsynet er, som friskoleloven kræver det, lagt med hovedvægten på dansk, matematik og 
engelsk, men jeg har herudover fuldt samtlige undervisningsfag på skolen. 
Som tilsynsførende kan jeg oplyse, at jeg ikke i løbet af skoleåret har fået henvendelser fra 
forældre, der ønskede yderligere tilsyn i enkelte fag eller klasser.  
 

Tilsyn: 

Tilsynet har omfattet to besøg på skolen, således at jeg har nået samtlige klasser fra 0. til 9. 
klasse næsten 2 gange. Jeg har ligeledes haft samtaler med skolens lærere både i 
undervisningssituationer og på ledige tidspunkter i skolens lærerværelse og i 
klasseværelserne. Jeg har set skolens årsplaner – og på baggrund af dem dannet mig et 
billede af hvorvidt undervisningen stemte overens med de forskellige delmål, som 
årsplanerne indeholdt. Der er fin overensstemmelse. 

Besøgene fandt sted den 22. september 2011 og den 24. februar 2012 samt en samtale med 
skolens leder Berith den 12. september 2011, der velvilligt svarede på mine spørgsmål. 



 

Elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk 

Jeg har været i samtlige klasser for at følge undervisningen i ovenstående fag. Det har været 
gode oplevelser, hvor eleverne har arbejdet godt – og på et passende ”støjniveau”, hvor 
tingene blev udført med hensyntagen til hinanden.  Undervisningsniveauet er helt på højde 
med den undervisning, som praktiseres på tilsvarende klassetrin i folkeskolen. 

Lærernes måde at formidle stoffet på har været godt - og er givet på en sådan måde, at det 
for langt de fleste har været umiddelbart forståeligt.Det har været lagt sådan tilrette, at alle 
har kunnet gå i gang med at løse de opgaver, som var blevet stillet. Ganske få skulle have 
hjælp til forståelsen af opgaven, men arbejdede derefter pænt videre. 

I undervisningen var lærerne dygtige til at komme omkring de elever, som havde behov for 
det. Både for at hjælpe dem, som lige manglede et lille ”puf” for at komme videre; men 
også til de elever, som havde brug for lidt kontakt undervejs i forløbet. Der var både 
individuelle opgaveløsninger, men også forløb, hvor eleverne arbejdede to og to eller i 
mindre grupper. I de tilfælde, hvor der skulle fremlægges noget mundtlig, var lærerne 
dygtige til at få alle hørt – også de lidt bogligt svage elever. 

 

Niveauet for skolens samlede undervisning. 

Friskolens faglige niveau er efter min bedste overbevisning helt på højde med niveauet i 
folkeskolen. Jeg havde mulighed for at høre og se flere af børnenes opgaveløsninger – og i 
den forbindelse vurdere om resultaterne var gode. Det fremgik, at det var de. Der var 
naturligvis forskel på løsningernes ”bredde” og kvalitet. 

Skolens engagerede medarbejdere har formået at tilrettelægge og gennemføre en rigtig 
god undervisning - en undervisning, som fagligt set passede til de pågældende årgange. 

Forholdet eleverne imellem og forholdet mellem lærere og elever foregår i en god 
atmosfære. Der er også tid til at tage sig af det enkelte barn, når der er behov for det.  

Landsgrav Friskole fremstår som en arbejdsplads, hvor der er et godt samarbejde, og hvor 
det er trygt og godt at være elev.  

 

De anvendte undervisningsmaterialer. 

De undervisningsmaterialer, som skolen bruger, lever op til de krav, som stilles til 
undervisningen på samme klassetrin i folkeskolen. Lærebøgerne er både nye og 
tidssvarende. 

Også skolens IT er godt – og blev benyttet flittigt, når der var lejlighed til det. 

 

 



Undervisningssproget. 

Undervisningssproget på skolen er dansk. 

Konklusion. 

Der foregår god og tidssvarende undervisning på skolen. Hele personalet og skolens elever 
er med til at gøre stedet til et godt sted at være. 

Landsgrav Friskole lever - i kraft af ledelse og medarbejdere – helt op til de krav, som stilles 
til en friskole. 

 
Vigtigheden af skolens værdigrundlag. 
 
Værdier skaber holdninger – holdninger skaber vaner – vaner skaber adfærd. 
 
Derfor er værdier vigtige, og på Landsgrav friskole kan skolens værdier tydeligt aflæses i 
såvel børnenes, lærernes og ledelsens adfærd. Der er altså overensstemmelse mellem ord 
og handling, mellem teori og praksis! 
 
Jeg takker forældrene for den tillid, de har vist mig ved at have mig som tilsynsførende, og 
jeg takker ledelse og lærere for et rigtig godt samarbejde. 

 

Held og lykke fremover. 

Slagelse, den 25. april 2012 
 
Lars Kistrup, tilsynsførende 
Sønderborgvej 3 
4200 Slagelse 
Tel.: 58 50 16 36 
 

 

 


