
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Vor Frue Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
281450

Skolens navn:
Vor Frue Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Knud  Nordentoft

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

10-03-2021 De små - 0.- 2 kl Dansk Humanistiske fag Knud  Nordentoft

10-03-2021 De store - 3. - 
6kl.

Madkundskab/
matematik

Naturfag Knud  Nordentoft

10-03-2021 Små og store 0 - 
6 kl

Bevægelse/idr
æt/ fri leg

Praktiske/musiske 
fag

Knud  Nordentoft

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Efter introbesøg på skolen d. 02.03.2021 var jeg d. 10.03.2021 på tilsyn.

Overværede undervisning hos begge grupper og i alle 3 faggrupper.

Skolen er nystartet pr. 01.08.2020.

Kunne observere at skolen er godt i gang også med at blive det, som den ønsker. 

Kunne ligeledes konstatere, at skolen varetog forholdsreglerne ifm. Covid 19 på en korrekt og hensigtsmæssig 
måde.

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

En alsidig og målrettet undervisning, hvor børnene får god læring

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

Tværfagligt forløb som var levendegjort, og  praksisorientering  gjorde det teoretiske stof relevant og interessant 
for børnene.

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

Idræt og fri leg/frie aktiviteter udendørs blev kombineret på fineste vis.
Gode læringsmuligheder for alle børn - små som store.

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

Ja

7.1 Uddybning

Efter min observation vurderer jeg, at det er tilfældet.

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

Ja

8.1 Uddybning

Efter min observation vurderer jeg, at det er tilfældet.

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

Ja

9.1 Uddybning

Observerede ikke engelsk uv., men fik en forklaring på hvordan der undervises i engelsk.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej



10.1 Årsag

Skole uden overbygning

10.3 Uddybning

Når skolen får udskoling vil der blive afholdt prøve i historie

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

Ja

11.1 Uddybning

Skolen er godt begyndt, og er rigtig godt på vej!

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

Der er skolemøder for alle børn og voksne på skolen. Heri kommer reelt demokrati til udfoldelse.
Ligeledes høres "børnenes stemme" i hverdagen i øvrigt.

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



Ja

14.1 Uddybning

Skolens børnesyn er anerkendende og præget af respekt for mennesker og ordentlighed

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?

Nej

17.1 Uddybning

Skolen har ikke et elevråd, og ingen har efterspurgt det – endnu. Skolen holder fælles skolemøde hver anden 
fredag og klassemøde hver fredag. Skolemødet fungerer med dagsorden, referat og ordstyrer (børnene styrer og 
tager referat)

18 Er skolens elever blevet opfordret af skolens leder til at danne elevråd eller på anden 
demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen? (jf. friskoleloven § 1, 
stk. 4)?

Nej



18.1 Uddybning

Se ovenstående

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

Nej

19.1 Uddybning

Dette bliver effektueret snarest muligt

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

Ja

20.1 Uddybning

Dette sikres også ifm. implementering af retningslinjer for praksis.

21. Donationer 

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

21.1 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

28473,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

En ny skole, som er rigtig godt i gang og på vej i sin læringsrejse med dens børn, forældre medarbejdere og leder.

En fokuseret hverdag, hvor der er øje på, hvad vi vil, skal og kan - og hvorfor og hvordan!

Værdierne står klart og tydelige frem i skolens hverdag.

Nej



Det tegner godt!


