
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Friskolen i Skive:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
779015

Skolens navn:
Friskolen i Skive

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Frank Roed Andersen 

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

06-10-2020 6-7 kl. Emneuge Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

06-10-2020 8-9 kl. Emneuge Naturfag Frank Roed Andersen 

06-10-2020 2-3 kl. Emneuge Naturfag Frank Roed Andersen 

25-11-2020 6 kl. Engelsk Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

25-11-2020 1 kl. Engelsk Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

25-11-2020 7 kl. Dansk Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

25-11-2020 4 kl. Natur teknik Naturfag Frank Roed Andersen 

15-04-2021 4 kl. Engelsk Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

17-05-2021 5 kl. Dansk Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

17-05-2021 8 kl. Dansk Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

17-05-2021 3 kl. Dansk Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

07-06-2021 9. klasse Fysik Naturfag Frank Roed Andersen 

07-06-2021 8.klasse Dansk Humanistiske fag Frank Roed Andersen 



07-06-2021 8.klasse Religion Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

07-06-2021 0. klasse Dansk Humanistiske fag Frank Roed Andersen 

07-06-2021 2. klasse Matematik Naturfag Frank Roed Andersen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Tilsyn på Skive friskole er normalt en positiv og taknemmelig opgave. Lærere og elever er åbne og vil gerne vise 
frem og fortælle. 

Coronaen har gjort tilsynet sværere og i nogle perioder umuligt. 

Normalt planlægger jeg at komme på besøg en gang om måneden, så jeg kan få et indtryk af årets gang og kan 
komme på besøg i alle klasser flere gange. Det er i år blevet erstattet af telefonkontakt med skolelederen og 
besøg på hjemmesiden, hvor jeg har kunnet se glimt af online undervisningen i de forskellige klasser. Det er mit 
indtryk at lærerne har ydet en stor indsats for at holde humøret oppe, når undervisningen er henvist til skærmen.

Coronaen har dog også medført noget godt. Hele skoledage med klasselæreren og øget afstand har gavnet nogen 
af eleverne, og åbnet lærernes øjne for nye ting, som man kan bygge videre på fremover.

Coronaen har desværre ødelagt meget fællesskab på tværs af årgange. Morgensamlingen er stærk savnet og 
frikvarterets leg er begrænset til at lege med klassekammerater.

Emneuger er kun gennemført i det tidlige efterår inden  restriktioner blev skærpet. Lærerne lavede gode emner 
og arbejder meget seriøst med fagligheden. Eleverne var kreative og fik skabt flotte resultater.

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

Skolens undervisning i de humanistiske fag er baseret på gode og tidssvarende skolebøger. Dette suppleres med 
bl.a. god litteratur, klassesæt der danner skaber god debat om samfundsforhold, religion og demokrati. Jeg har set 
at flere fag kan inddrages i undervisningen ud af en god bog. 

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

Det naturfaglige fagområde har gode forhold på skolen, lærerne bruger bl.a. Novo Science oplæg til arbejdet med 
enzymer, og det er tydeligt at se at eleverne får mere ud af undervisningen når de skal ud i naturen og arbejde 
med tingene. I emneugen blev nogle elever udfordret til at bygge en model af hjertets funktion. 

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

Musik har været meget udfordret i coronatiden, faglokalet har været lukket, og den daglige morgensamling 
mangler. Alligevel har lærerne skabt god undervisning på klassen. Jeg overværede en time, hvor der blev arbejdet 



med en musikalsk tegnefilm, skabt i samarbejde med Aarhus Jazzorkester, eleverne var koncentrerede og kunne  
fordybe sig i musikken.
Morgensang er blevet optaget i en klasse og derefter sendt til de øvrige klasser, en god løsning når man ikke kan 
samles i salen.

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? 

Nej

10.1 Årsag

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



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

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

Når jeg er på tilsyn i en klasse oplever jeg veltilrettelagt undervisning, og ser at eleverne arbejder godt med 
tingene. Der er en god arbejdsindsats og eleverne kan de ting de skal. Der arbejdes løbende med evaluering af 
undervisningen. Undervisningen er på niveau med det der kræves i folkeskolen.  

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

I alle klasser arbejdes der med de elementer der skaber et demokratisk samfund. Eleverne lærer at vise respekt for 
hinanden og de forskellige meninger. Der debatteres og klassernes aktiviteter vælges så alle er med i processen. I 
de store klasser inddrages politiske synspunkter, og samfundsproblemer tages op.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning



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

Ja

14.1 Uddybning

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

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

Ja

17.1 Uddybning

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja



19.1 Uddybning

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

Skolen har et overskueligt og trygt miljø, hvor eleverne har gode muligheder for at udvikle sig optimalt. 
Fælleskabet har været udfordret under denne coronatid, men eleverne udbytte af undervisningen vurderes i alle 
tilfælde at være på højde med folkeskolens niveau.

Skolens leder og lærerne har på givet mig alle nødvendige oplysninger, som jeg måtte ønske.

Eleverne er åbne og glade og tager gerne mod når jeg er på besøg.

Nej


