
Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Landsgrav Friskoleskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
333012

Skolens navn:
Landsgrav Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Britt Ravn Augustsen 

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

27-11-2017 3., 5., 4., 1., 6., 8. dansk, engelsk. 
projektfremlæg
gelser

Humanistiske fag Britt Ravn Augustsen 

27-11-2017 3., 6.,  7., matematik,  
biologi

Naturfag Britt Ravn Augustsen 

27-11-2017 3.kl sløjd, 
håndarbejde

Praktiske/musiske 
fag

Britt Ravn Augustsen 

05-03-2018 0., 8., 2., 1., 5., 
9., 6.

matematik, 
natur og teknik

Naturfag Britt Ravn Augustsen 

05-03-2018 3.kl. hjemkundskab, 
billedkunst, 

Praktiske/musiske 
fag

Britt Ravn Augustsen 



05-03-2018 9., 4., 7., 2., samfundsfag, 
livskundskab, 
dansk

Humanistiske fag Britt Ravn Augustsen 

11-04-2018 7-9., 3., 4., 5., 1., 
6., 

livskundskab, 
dansk, engelsk, 
historie, tysk

Humanistiske fag Britt Ravn Augustsen 

11-04-2018 8., 9., geografi, 
biologi, 

Naturfag Britt Ravn Augustsen 

11-04-2018 3.kl. idræt Praktiske/musiske 
fag

Britt Ravn Augustsen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Ud fra det skema der ligger på Intra, har jeg lavet en plan for dagen, så jeg kan føre tilsyn med alle klasser og stort 
set alle lærere. Jeg er ca 20 minutter i hver klasse. Går rundt blandt eleverne, hjælper til og taler lidt med dem når 
der er mulighed for det.

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.

 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

Overraskende flot håndskrift og god orden i hæfterne. Specielt livskundskab med overbygningen, var på højt 
niveau med flotte debatter, argumenter og holdningsdeling fra mange elever.

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.

 Uddybning

Der er delhold i fysik/kemi hvilket gør det muligt at komme rigtig godt omkring alle elever. Eleverne arbejder 
seriøst og målrettet og har flot styr på de forskellige emner.

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.

6.2 Uddybning

Har mange forskellige praktisk/musiske fag, og interesserede elever der har godt styr på de forskellige teknikker

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

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk



7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

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

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

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

Ja

8.1 Uddybning

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?



Ja

 Uddybning

Skolen har et rigtig velfungerende elevråd. Jeg havde en snak med formanden og næstformanden. Virkelig 
fornuftige unge mennesker, med masser på hjerte: De nævnte historie og samfundsfag som fag hvor der blev 
arbejdet meget med frihed og folkestyre. Der lægges i alle fag meget op til at eleverne danner deres egne 
meninger. Derudover havde besøg på Christiansborg også været en del af fagene. 

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

Igen ud fra min snak med elevrådet: lærerne lægger tit et overemne ud, og så kan klassen vælge en retning 
derunder. Derudover er lærerne gode til at lytte til eleverne både fagligt og energimæssigt. 

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

Ja

 Uddybning

Lærerne i de ældste klasser lægger meget op til at eleverne skal danne deres egen mening. Vigtigt at kunne 
diskutere ting, også uden nødvendigvis at blive enige. Sidste år lavede elevrådet kampagnevideo om trafikken på 
Bagervej, som blev lagt på Facebook og skolens hjemmeside. I år har elevrådet været med at planlægge 
trivselsdag. Under emnet frihed, er der blevet arbejdet med Netto-tirsdag, kostpolitik, rygning mv.

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 Uddybning

pige-formand og drenge-næstformand i elevrådet - de arbejder meget tæt sammen og vender alt med hinanden 
inden de tager stilling. Det samme ser de blandt lærerne uanset køn.



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

Ja

10.1 Uddybning

mål om at holde møde en gang om måneden, nogle gange mere hvis det kræves. 3. Klasse og op deltager. De laver 
underudvalg ved behov. Der lyttes meget til eleverne, igennem elevråd, lærere mv. Har fået mere at kunne 
bestemme gennem de sidste 3 år, og direkte kontakt til ledelsen. Det er rigtig godt.

12. Donationer 

Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv 
moms.

Beløb i kroner

12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

13. Tilsynets sammenfatning

Mit helt klare indtryk er, at en skole med respekt for den enkelte blandet med godt humør hos store som små. 
Lærerne er positive og engagerede og arbejder bevidst frem mod skolens målsætninger, og eleverne er tillidsfulde 
og nysgerrige for at lære. Jeg ser i flere fag et ret højt fagligt niveau – i nogle tilfælde højere end der kan forventes.

Nej


