Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Sydvestmors Friskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
773028

Skolens navn:
Sydvestmors Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Annelise Nielsen

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

12-03-2019

2. kl.

dansk

Humanistiske fag

Annelise Nielsen

12-03-2019

0. kl.

dansk

Humanistiske fag

Annelise Nielsen

12-03-2019

9. kl.

Engelsk

Humanistiske fag

Annelise Nielsen

12-03-2019

3. kl.

matematik

Naturfag

Annelise Nielsen

12-03-2019

2. kl.

matematik

Naturfag

Annelise Nielsen

01-05-2019

7 kl.

matematik

Naturfag

Annelise Nielsen

01-05-2019

6. kl.

Dansk

Humanistiske fag

Annelise Nielsen

01-05-2019

4. og 5.

Blokdag
naturfag

Naturfag

Annelise Nielsen

01-05-2019

0/1

Matematik

Naturfag

Annelise Nielsen

01-05-2019

Spirerne - tidllig
SFO

dansk

Humanistiske fag

Annelise Nielsen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
2. kl.: Her overværede jeg en veltilrettelagt undervisning, hvor den enkelte elev skulle vælge en tidsbestemt

aktivitet. Aktiviteterne kunne indeholde enkeltmandsarbejde, makkersamarbejde, brug af boglige materialer,
fysiske materialer ( centicubes), i-pads. Efter afsluttet aktivitet valgtes en ny aktivitet.
0 årg. klasseundervisning med tavlegennemgang efterfulgt af individuelt arbejde - 120 ord.
9. årg. engelsk - individuelt og par samarbejde - forberedelse til klassens London tur, computer, kopiark,
bogmateriale.
3. årg. matematik - via Minecraft arbejde med at konstruere et hus og en kirke, fra billede til opbygning i
Minecraft.
01.05.2019
7. kl. matematik: Kopiark, individuelt/makkersamarbejde
6.kl. dansk: Klasseundervisning efterfulgt af gruppearbejde.
4/5. kl. Gruppearbejde med teori forud for efterfølgende ekskursion til fjorden.
0/1 kl. matematik: Individuelt arbejde, men med makkerstøtte.
Spirerne: Øvede skuespil

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

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

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

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

7.1 Uddybning

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

8.1 Uddybning

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

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie?
Ja

10.3 Uddybning

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

11.1 Uddybning

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

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
Et eksempel på elvrådets indflydelse: Elevrådet har diskuteret elevønsker om musikundervisningens

tilrettelæggelse. Hidtil har de praktisk musiske fag overvejende været integreret i blokdagene, men efter et ønske
fra elevrådet tildeles musik i næste skoleår faste timer i skemaet.

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

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

19. Tilsynets sammenfatning
Det er mit første år som tilsynsførende ved Sydvestmors Friskole. Jeg har fulgt skolen via besøg, orientering på
hjemmesiden og i ugebreve, samtaler med lærerene umiddelbart efter undervisningen og samtale med lederen,
tilstedeværelse på generalforsamlingen.
Struktur og faglighed præger i undervisningen. Motiverede elever går til opgaverne og er tydeligvis skolet i at skifte
mellem forskellige arbejdsformer: Klasseundervisning, makkersamarbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde.
Skift mellem boglige undervisningsmaterialer og it- baserede foregår hjemmevant og uden unødig uro.
Elevernes faglighed vurderes af være helt på højde med de krav, der stilles til undervisningen i folkeskolen, dog
med de individuelle forskelle, der vil være.
Sydvestmors Friskole lever i hele sit virke op til de krav, lovgivningen stiller.
Jeg har fået indtryk af en velfungerende friskole.

