Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Sydvestmors Friskoleskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
773028

Skolens navn:
Sydvestmors Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Conni Mark

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

05-02-2018

9.

Frojektfremlæg
gelse

Humanistiske fag

Conni Mark

05-02-2018

9

Projektfremlæg
gelse

Naturfag

Conni Mark

05-02-2018

9.

projektfremlæg
gelse

Praktiske/musiske
fag

Conni Mark

21-02-2018

4., 5., 6., 9.

Læsebånd i
dansk

Humanistiske fag

Conni Mark

21-02-2018

0. kl,

Engelsk, My
body

Humanistiske fag

Conni Mark

21-02-2018

0., 4., 8.

Engelsk

Humanistiske fag

Conni Mark

21-02-2018

0., 1., 2., 3., 6.,

Matematik

Naturfag

Conni Mark

21-02-2018

Alle

Musik og
bevægelse,
gruppedelt, i de
2 haller

Praktiske/musiske
fag

Conni Mark

22-02-2018

Læsebånd i alle
klasser, 1. kl (2
lektioner), 5. kl

Dansk +
tilhørende
kreativt arbejde

Humanistiske fag

Conni Mark

22-02-2018

2., 4., 6.

Matematik - (6.
kl incl. praktisk
arbejde
sammen med
mænd fra
lokalområdet
vedr. beregning
af afstad)

Naturfag

Conni Mark

22-02-2018

4.

Engelsk

Humanistiske fag

Conni Mark

22-02-2018

5.

Tysk

Naturfag

Conni Mark

09-03-2018

Alle

Morgensamling
, Læsebånd.

Humanistiske fag

Conni Mark

09-03-2018

Alle

Bevægelse i
hallerne

Praktiske/musiske
fag

Conni Mark

09-03-2018

2., 4.
(dobbeltlektion),
6.

Matematik

Naturfag

Conni Mark

12-03-2018

Alle

Morgensamling
, Læsebånd.

Humanistiske fag

Conni Mark

12-03-2018

Alle

Bevægelse i
hallerne

Praktiske/musiske
fag

Conni Mark

12-03-2018

0., 2., 3., 5.

Dansk

Humanistiske fag

Conni Mark

12-03-2018

7., 8.

Matematik

Naturfag

Conni Mark

12-03-2018

7.

Matematik

Naturfag

Conni Mark

12-03-2018

8.

Biologi

Naturfag

Conni Mark

12-03-2018

9.

Engelsk

Humanistiske fag

Conni Mark

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Jeg holder mig løbende orienteret på Sydvestmors Friskoles meget informative hjemmeside, og jeg har bl.a.
overværet skolens flotte musical: Narnias jul.
Ved tilsynsbesøgene har jeg haft fri adgang rundt omkring på skolen og kan også komme på uanmeldt besøg.

Jeg har talt med ledelsen, lærerne og elever på forskellige klassetrin om skolen og det, der arbejdes med i skolen
samt vedr. trivslen på skolen.
Jeg har haft en kort samtale med formanden for skolebestyrelsen vedr. bl.a. hverdagen, udvikling og triv-sel på
friskolen for lærere og elever.
Eleverne har beredvilligt vist mig deres lærebøger, hæfter, apps, digitale afleveringer osv.
Eleverne er stolte af de mange kreative produkter, der udstilles i klasserne og på gangene – og de fortæller gerne
og med stolthed om tilblivelsesprocessen.
Der har fra lærernes og ledelsens side været åbenhed for drøftelser vedr. undervisning, undervisningsplaner og
undervisningsmaterialer samt god interesse for at drøfte undervisningen samt formål, udbytte osv.
Lærerne holder bl.a. fagmøder og årgangsmøder, hvor der følges op på årsplaner – ”Den røde tråd” mm.
Der modtages gerne hjælp og nye input udefra – f.eks. konsulentbistand m.m. fra PPR.
Tonen på skolen er god både på lærerværelset, blandt eleverne og lærere/elever imellem. Omtalen af eleverne er
respektfuld og varm. Ved mine tilsynsbesøg har der for været indkaldt vikarer, når lærerne ikke selv har kunnet
"lukke huller” ved kollegers fravær.
Ved besøgene har jeg overværet morgensamling (bl.a. meddelelser, fortælling, DR-Ultra) og i varierende omfang
De forskelligartede former for bevægelse i hallerne samt morgenlæsning/læsebånd (varierende sværhedsgrad,
temaer, bøger, e-bøger og lydbøger/oplæsning (bl.a. IT-rygsæk) afsluttet med en boganmeldelse)
Der er ligeledes dansk for fremmedsprogede elever samt specialundervisning i dansk om morgenen.

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

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

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

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
Der arbejdes ud fra undervisningsministeriets Fælles Mål. Der anvendes standardiserede faglige prøver i dansk og

matematik. I de ældste årgange gives karakterer. Der afholdes terminsprøver og Folkeskolens Afgangsprøver efter
9. kl.
Ved Afgangsprøverne efter 9. kl indgår Sydvestmors Friskole i en censorordning med Folkeskolerne i området.
Der ses en høj grad af undervisningsdifferentiering. Der anvendes mange forskellige undervisningsmetoder og
undervisningsmaterialer, der er tids- og alderssvarende samt udvalgt og afstemt ift. passende niveau.
Undervisningsmaterialerne er nutidige, og der anvendes både engangsmaterialer, lærebogssyste-mer, kopiark og
klassesæt (lærebøger). Skolen stiller iPads til rådighed for alle elever i 0-6. kl, som anvender de forskellige
undervisningsprogrammer hjemmevant og sikkert. Der gøre meget brug af alle klassernes interaktive tavler.
Undervisningens organisering er varieret og fleksibel, velorganiseret og efter min vurdering med passende
udfordringer for eleverne.
Der afholdes jævnligt elevsamtaler. Der tilbydes mindst 2 årlige skole-hjem-samtaler, hvor elevernes faglige
udvikling samt deres trivsel evalueres.
Eleverne er trænet i at yde hjælp til hinanden og bede om hjælp til selvhjælp.
Der er fokus på, at der på skolen er elever, der har særlige behov og kræver særlig støtte f.eks. fra en støtteperson. Der tilbydes ved behov kursusforløb/specialundervisning bl.a. VAKS (Vælg AfKodningsStrategi)
Der er tilbud om lektiecafé. Fremmedsprogede elever ydes særlig hjælp og ”kursusforløb”
Idrætshallerne og udearealerne med gode aktivitetsmuligheder benyttes flittigt i undervisningen og i pauserne, så
elevernes behov for og lyst til bevægelse dækkes fuldt ud. Sydvestmors Friskole er certificeret DGI-profilskole.
Skolen har en håndboldlinje, og der trænes 2 eftermiddage om ugen.
Skolens samlede undervisningstilbud vurderes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

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

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

Uddybning

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

Ja

Uddybning

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?
Ja

Uddybning
Undervisningsmiljøet opleves trygt og præget af tillid. Der er fælles morgensamling med navneopråb for alle
friskolens elever i en god og rolig atmosfære, hvor relevante ting med interesse for de mange kan drøftes. Her
fortælles, spilles og synges samt gives informationer.
Jeg oplever en god stemning og omgangstone lærere og elever imellem. Eleverne virker generelt trygge, men der
er også opmærksomhed på forhold, der ellers kan udvikle sig til ubehag eller mobning.
Det vægtes højt, at der er en god arbejdsmoral og gode arbejdsvaner, samt at der ikke forstyrres unødigt – hvilket
selvfølgelig ikke er lige let for alle at efterkomme.
Mobiltelefoner afleveres ved skoledagens begyndelse og tages kun frem i løbet af dagen, hvis der er be-hov for
dem i undervisningen. Dette vurderes at have givet meget ro og fokuseret opmærksomhed i ti-merne.
Ved tilsynsbesøgene har jeg oplevet, at der tages hensyn, og at der er ro på skolen i de områder, hvor der kræves
ro for at lære. Eleverne gør med god ansvarlighed brug af at kunne vælge arbejdspladser i og uden-for
klasselokalerne - ”frihed under ansvar”. Det vægtes højt, at alle kan komme til orde og har ret til at fremføre
synspunkter.
Store og små elever ses ofte danne makkerpar, og det er dejligt at se, at yngre elever har lyst til at sidde hos de
ældre elever – og at de bliver taget godt imod - f.eks. til morgensamling.
Friskolen har et velfungerende elevråd.
Lejrskoler/hytteture og ture ”ud af huset” prioriteres højt som kilde til oplevelser, begrebsudvikling, socialt
samvær og forståelse for andre.
Sydvestmors Friskole vurderes at leve op til sit værdigrundlag: Nærvær og rummelighed. Faglighed, kreati-vitet og
lærelyst. Sundhed og bevægelse. Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab.
Sydvestmors Friskole vurderes at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og at udvikle
og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder
ligestilling mellem kønnene.

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

10.1 Uddybning
Friskolen har et velfungerende, aktivt elevråd.

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

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.
40000,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning
Sydvestmors Friskole vurderes på baggrund af min faglige og pædagogiske indsigt at være en veldrevet friskole,
der lever op til Friskolelovens bestemmelser indenfor de områder, det bekommer mig som tilsynsførende at
vurdere på.

