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Ny lov ændrer på formen
Kort oplæg i aften – læs mere på tilsynsportalen 
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– Klik for at redigere i master

– Digital tilsynserklæring 

– § 22. Den eller de tilsynsførende afgiver den årlige tilsynserklæring i elektronisk 
form via en portal, som tilgås fra Undervisningsministeriets hjemmeside, og i 
overensstemmelse med nærmere anvisninger herom.

– Stk. 2. Den digitale tilsynserklæring skal være afgivet til ministeriet i perioden fra 
den 1. maj til den 30. juni.



Oplægget har følgende overskrifter
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– Hvad skal der føres tilsyn med?

– Årets valg : Hvordan er årets tilsyn tilrettelagt ?

– Nedslag i mit møde med Den Fri Hestehaveskole

– Konklusion



Hvad skal der føres tilsyn med?
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– Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med, om undervisningen 
samlet set kan lede eleverne frem til de slutmål, skolen har opstillet for 
undervisningen. Tilsynet omfatter skolernes faglige resultater, 
undervisningens kvalitet og regeloverholdelse. 

– Der er to centrale krav, tilsynet vurderer:

– Stå-mål-med-kravet

– Frihed og folkestyre

Kilde: https://uvm.dk/frie-grundskoler/tilsyn/styrelsen-tilsyn

https://uvm.dk/frie-grundskoler/rammer-for-undervisningen/staa-maal-med-kravet
https://uvm.dk/frie-grundskoler/rammer-for-undervisningen/frihed-og-folkestyre
https://uvm.dk/frie-grundskoler/tilsyn/styrelsen-tilsyn


Hvad skal der føres tilsyn med?
Stå mål med
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– § 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere 
tilsynsførende varetager tilsynet med

– 1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er 
omfattet af § 8 a, stk. 5, historie,

– 2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen,

– 3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 1. pkt., og

– 4) donationer til skolen.

Frihed og 
folkestyre

Fastsætter 
slutmål i det 
indhold som 
folkeskolen 

skal

Max 20.000
Nu med 
revisor-

påtegning



Hvad skal der føres tilsyn med?
Stå mål med
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– § 9 d. Den eller de tilsynsførende skal

– 1) aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen,

– 2) overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse,

– 3) overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens 
fagkreds naturligt kan opdeles i,

– 4) drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og

– 5) vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

– Stk. 2. Den eller de tilsynsførendes overværelse af skolens undervisning, jf. stk. 1, nr. 
2, skal have et omfang svarende til mindst én hel skoledag.



Hvad skal der føres tilsyn med?
Frihed og folkestyre
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En fri grundskole skal ifølge friskolelovens § 1, stk. 2, efter skolernes ”formål og i 
hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med 
frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og 
deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Kilde: https://uvm.dk/frie-grundskoler/rammer-for-undervisningen/frihed-og-
folkestyre

https://uvm.dk/frie-grundskoler/rammer-for-undervisningen/frihed-og-folkestyre


Årets valg : Hvordan er årets tilsyn 
tilrettelagt.
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Vibeke og jeg har tilrettelagt det sådan:

– Mest muligt rundt→ senere mere tematisk (fx naturfag, kreativitet, værdier, 
viden, opfølgning på elevernes stanspunkter osv.)

– Jeg har været på skolen 4 dage og deltaget i morgensamlinger, dansk, mat, 
historie, engelsk, idræt, naturfag, temaforløb (avisforløb), mødtes med 
elevrådet, talt med rigtig mange lærere, 3 møder med Vibeke, 1 møde med 
Thomas og løbende fulgt med i nyhedsbreve, standpunkter på ministeriets 
hjemmeside mm. 



Nedslag i mit møde med Den Fri 
Hestehaveskole
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Morgensamlinger:

– Sang-landsstævnesang

– Oplæsning: Kim Fups: En pige en jæger en løve. Pointe: Alle skal have mindst en ven.

– Bærdygtighed,

– Fødselsdagssange

– Beskeder,

– Elevdeltagelse→eksempelvis når 1. klasse laver quiz.

– Forældredeltagelse

Nøgleord: Forpligtende fællesskab, at blive en del af en kultur, værdier, fortælling, det 
levende møde mellem mennesker og skolens indhold.



Nedslag i mit møde med Den Fri 
Hestehaveskole
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Undervisningen:

De yngste: FX 0 – klasse

Matematik: Koncentreret stemning. Værksteder: Kuglerammer, Isbutik, 
bevægelse i gården. Der øves 10-overgange på mange måder

Da jeg fortæller eleverne, hvad en tilsynsførende er, så siger en af eleverne: ”Det 
må have noget med grundloven at gøre”.

Nøgleord: Varierede undervisningsformer, konkrete materialer, fokus på både det 
faglige og sociale, mulighed for deltagelse på forskellig vis. God bemanding (3 
lærere)



Nedslag i mit møde med Den Fri 
Hestehaveskole
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Undervisningen: Mellemtrinnet: Eksempel engelsk.
17 elever
Sentence-word-ladders
Asocieringstrapper: Garden, Appel, Tree
Sætningsopbygning: I run --- I like. Forskellige startord. Fx. Fruit, sport
Synonymer
Samtale mellem eleverne.
Nøgleord: Trygt læringsmiljø, deltagelse, differentiering. Relevant fagligt indhold.
Fagets formål: Eleverne skal i faget engelsk udvikle sproglige, tekstmæssige og interkulturelle 
kompetencer, således at de kan anvende engelsk nationalt og globalt i deres aktuelle og 
fremtidige liv. Eleverne skal udvikle deres nysgerrighed og bevidsthed om engelsk sprog og kunne 
vælge egnede sproglærings- og kommunikationsstrategier som grundlag for 
fremmedsprogsindlæringen



Nedslag i mit møde med Den Fri 
Hestehaveskole
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Udskolingen: Dansk

5 grupper arbejder med digte. Alle havde skrevet et digt, og nu var de kommet til 
peer to peer feedback. (2 stjerne og et ønske).

Eleverne skulle give hinanden karakter. Dialog: ”Jeg ved ikke om det er 10 eller 7. 
Jeg tror måske det er et 7-tal, fordi der er for få følelser med”

Holdet havde arbejdet med følgen i løbet af året: 123 Nu af Jesper Vung Sung, 
Danskhed, Digte og sange, Noveller og essays, Avis mm.

Nøgleord: Koncentrationen i timerne, hvor eleverne arbejde med relevant fagligt 
indhold, genrebevidsthed, imødekommende unge mennesker. 



Nedslag i mit møde med Den Fri 
Hestehaveskole
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Møde med Vibeke:

Indsatsområder: FN, Fællesskab i bevægelse, Bedre sprog i børnegrupperne, 
Linjefag→Virkelig interessant tiltag, fordi det integrerer det praktiske, det 
teoretisk, kontakt til omverdenen, fordybelse mm. 

Skolehjem-samarbejde

( citat:) Forældresamarbejde er ikke et foredrag. Visionsdebat mm. 

Nøgleord: Skole i udvikling, der bestræber sig på i samarbejde med forældrene at 
stå mål med, hvad der almindelig kræves i folkeskolen.



Konklusion
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Clifhanger: Læs den endelig rapport på skolens hjemmeside før sommerferien.

Bliv dog ikke overrasket over at rapporten ender med at konkludere …



Konklusion
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På baggrund af årets tilsyn vurderes Den Fri Hestehaveskoles samlede undervisning ud 
fra en helhedsvurdering til fulde at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 

Ligeledes vurderes Den Fri Hestehaveskoles værdier, undervisningsformer, indholdsvalg 
generelle omgangsformer m.m. til fulde at leve op til at overholde kravet om at forberede 
eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Ligeledes 
ønsker ansatte i ånd og handlinger at udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt 
for grundlæggende friheds-menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 
Undervisningssproget er dansk, og jeg er oplyst op, at der ikke er modtaget donationer i 
dette skoleår.
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Tak for ordet – fortsat god generalforsamling ☺


