
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Svenstrup Friskole:

1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280386

Skolens navn:
Svenstrup Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Peter Hecquet  

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

19-11-2019 0-9 fælles 
morgensang

Praktiske/musiske 
fag

Peter Hecquet  

19-11-2019 6-7 dansk Humanistiske fag Peter Hecquet  

19-11-2019 0-3 dansk Humanistiske fag Peter Hecquet  

19-02-2020 0-9 fælles 
morgensang

Praktiske/musiske 
fag

Peter Hecquet  

19-02-2020 0-3 dansk Humanistiske fag Peter Hecquet  

19-02-2020 0-3 Matematik Naturfag Peter Hecquet  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Dagen begynder med morgensang, hvor der synges Bjældeklang. Derefter ses et afsnit af Julekalenderen ”Jul i 
Gammelby”. Der bliver snakket lidt om, hvilken tid julekalenderen foregår i. Der gives forskellige praktiske 
beskeder.

Første time er jeg med til dansk i 6.-7. klasse. De arbejder med systemet ” Så dansk”. Efter en lidt urolig opstart, 
får eleverne fundet deres ting og der arbejdes koncentreret med grammatik, kryds og bolle. Efter en halv time 



skiftes emne, da er koncentrationen også dalet. Ny opgave, en novelle der hedder ”Catwalk” af Jesper Wung-
Sung. Læreren læser første side, derefter læser eleverne selv videre. Et par piger har glemt deres ting derhjemme 
og kopimaskinen virker ikke. ØV. Det er tydeligt at klassen fungerer bedst, hvis den holdes i kort snor. Nyt emne, 
hvor de skal se en musikvideo, de selv har lavet sammen med et par musikere et par dage før mit besøg. En flot 
video.

Anden time er jeg med til dansk hos de små elever. Gruppen består af elever fra børnehaveklasse til tredje klasse. 
Der laves kalender med dato, navn på dag, måned og årstid. Gruppen deles i tre. Jeg går med første og anden 
klasse, de hedder ”Persus”. De skal læse og jeg kan høre, at de har øvet hjemmefra. Der læses på skift og vi andre 
følger med, mens vi peger med fingeren. Dagens ord, fem ord diskuteres. Ny lektie gives, og så skal der arbejdes i 
arbejdsbogen. Siden gennemgås på tavlen, hvorefter alle går i gang med arbejdet. Der er en god styring af klassen 
og timen. Materialet hedder ” Den første læsning” og det er tydeligt, at eleverne er kendt med materialet og 
brugen af det. Jeg lister ind til tredje klasse, de læser børneromaner. Systemet hedder ” Den sikre læsning” og der 
hører en opgavebog til. Jeg kan se, at årsplanen hænger på opslagstavlen, så kan eleverne følge med og se hvor 
langt de er kommet. Klassen bruger en lektieapp. der hedder ” Showbie”. Det letter kommunikationen mellem 
lærer, elev og hjemmet. Timen slutter med at eleverne kan vælge mellem at læse eller lave ekstradansk, eleverne 
får hjælp til at vælge opgaver, der ikke er for lette. En dejlig rolig klasse og der er høj arbejdsmoral,

 Morgensang hvor der er fortælling om Stockholm.

I første time er jeg med til dansk hos de små. Kalenderen laves og der snakkes om dagens program. Fagtekster 
hvad er det? Der snakkes om forskellige fagtekster, derefter går jagten ind på fagtekster, find en fagtekst og tag 
billede med IPad. Derefter skal der laves en fagtekst om en fugl. Det bliver forklaret, at man skal skrive om 
udseende, føde, levested. Alle skal finde en fugl på nettet og finde de relevante oplysninger og skrive dem ned. En 
svær opgave, nettet er jo kæmpestort og hvordan kan man være sikker på, at det er den sejeste fugl man har 
fundet? Efter et stykke tid og med god hjælp, kom alle i gang.

Anden time er jeg med til matematik i samme gruppe. 0-2. klasse skal arbejde med deres kompendium. 3. klasse 
skal arbejde med ligninger, der forklares kort om x + 20 = 24. Derefter udleveres 6 sider med opgaver. Læreren går 
rundt og hjælper. Det er svært når x nogle gange er positivt og andre gange negativt. Der er god arbejdslyst og det 
foregår stille og roligt.

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 friheds- 
og 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

18. Donationer 

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

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
 

Fabrikant Mads Clausens Fondnk Danfoss A/S, 6430 
Nordborg

50000,00

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

52800,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Det er min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk til fulde lever op til, hvad der kan 
forventes i folkeskolen. Lærerne møder velforberedte til timerne og den undervisning, jeg har set, har været 
engageret, varieret og med højt fagligt niveau. Ved gennemgang af skolens skema og med gode snakke med 
lærerne og skolelederen, konkluderer jeg, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jeg kan stå inde for, at eleverne på Svenstrup Friskole undervises således,” at de bliver i stand til at leve i et 

Ja



samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke deres demokratiske dannelse og deres 
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene.”

Jeg kan konstatere at undervisningssproget er dansk.


