Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Thorsted Friskoleskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
787022

Skolens navn:
Thorsted Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Dorit Erhardsen

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

17-11-2017

2., 3.,5., og 7. og
8. Klasse

Matematik

Naturfag

Dorit Erhardsen

07-02-2018

2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.
og 9. klasse

Dansk

Humanistiske fag

Dorit Erhardsen

31-03-2018

3.,4.,5.,6. og

Matematik

Naturfag

Dorit Erhardsen

31-03-2018

4.,5.,6., og 7.
klasse

Engelsk

Humanistiske fag

Dorit Erhardsen

11-04-2018

O. og 1. klasse

Teater i skoven
i skolens egen
bus

Praktiske/musiske
fag

Dorit Erhardsen

11-04-2018

2. og 3. klasse

Naturfag

Naturfag

Dorit Erhardsen

11-04-2018

4.,5.,6.,7.,8. og 9.
klasse

Dansk

Humanistiske fag

Dorit Erhardsen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Ved mine tilsynsbesøg har jeg deltaget i skolens fælles morgensamling. Her bliver der sunget mange sange med
musikledsagelse, ligesom lærerne på skift har fortælling her. Jeg har overværet morgensport, som er på skemaet 2
gange ugentligt. Her er hele skolen i gang med at bevæge sig. Jeg har ligeledes overværet makkerlæsning, hvor en

ældre elev har en yngre kammerat som læsemakker.

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.

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
På mine tilsynsbesøg på skolen forsøger jeg at indgå som en naturlig del af undervisningen. Jeg sætter mig hos
forskellige elever og giver en hånd med, hvis de er i gang med noget, hvor de kan bruge lidt hjælp. På den måde
får jeg et godt indblik i det valgte undervisningsmateriale, jeg ser om der undervisningsdifferentieres, og jeg får
mulighed for at spørge ind til, hvad de er i gang med og ser, hvordan de arbejder.
Der benyttes alderssvarende undervisningsmateriale, og eftersom skolen har aldersintegrerede klasser,
differentieres undervisningsopgaverne i forhold til den enkelte elevs niveau, It inddrages i undervisningen, specielt
i de ældste klasser.

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.

Uddybning
Samme uddybelse som under det humanistiske fagområde.

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.

6.2 Uddybning
Der lægges stor vægt på det fællesskab, der skabes gennem sang og musik og teater. Morgensamlingen prioriteres
tidsmæssigt, så der er god tid og rum til at synge adskillige sange og for at høre forskellige fortællinger. I
forbindelse med årets teaterforestillinge havde skolen inddraget en uddannet dramaturg, der med sin medvirken
gav både lærere og elever nogle professionelle redskaber.

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

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk
Som eksempel på en fuldstændig alderssvarende undervisning kan nævnes ældste gruppes arbejde med
Guldhornene af Adam Oehlenschlager med inddragelse af romantikken i Danmark.

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

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

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

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk
Interesserede elever, der engageret deltager i undervisningstimen, der handler om streetbasket. Der samtales,
repeteres gloser, spilles basket med gloser. Masser af aktiviteter kun på engelsk.

7.7 Fører skolen til prøve i historie?
Nej

7.8 Årsag
Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

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

8.1 Uddybning
Skolens samlede undervisning står ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen.

9 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

Uddybning
På skolen opleves en god tone mellem elever og lærere. Børnene ses og respekteres med hved deres forskellighed
og støttes der, hvor de er fagligt og personligt. Eleverne opleves åbne, trygge og tillidsfulde i forhold til skolens
voksne.
I august måned tager hele skolen på fælles lejrskole, hvor fællesskabet rigtig får lov at udfolde sig på tværs af
alder.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

Uddybning
Skolens grundlæggende værdier mærkes i hverdagen. Der lægges stor vægt på det fællesskab, der skabes gennem
sang og musik. Således synges der adskillige sange til morgensamlingen, hvor der oftest er forældre- eller
bedsteforældre deltagelse. Ugen afsluttes altid med fælles afslutning for samtlige elever. Her skiftes eleverne til at
vælge sange og gennemføre forløbet. Også her deltager mange forældre gerne.

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder?
Ja

Uddybning
Skolens hverdag er præget af en grundlæggende værdi om, at hvert barn er noget i sig selv, og det handler skolens
voksne efter i deres faglige og sociale tilgang til det enkelte barn.

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?
Ja

Uddybning

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

10.1 Uddybning

12. Donationer
Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?
Nej

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms.
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.
Navn

Adresse

Beløb i kroner

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv
moms.
Beløb i kroner
12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.
13. Tilsynets sammenfatning
Det er tilsynets konklusion, at Thorsted Friskoles samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med,
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestiling mellem kønnene.

