
Tilsynsrapport for  
Frederikshavn Friskole 2020-2021 

Som tilsynsførende på Frederikshavn Friskole er det min opgave at føre tilsyn med 

 Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. 

 At skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad 

der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 At vurdere, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 

og bidrager til deres demokratiske dannelse. 

 At undervisningssproget er dansk. 

 Skolens donationer. 

 Kønslig ligestilling 

 Skolens praksis vedr. underretninger 

(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler) 

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed, samt 

undervisningen generelt, og ikke den enkelte elevs standpunkt. 

 

Besøg 

Jeg har været på besøg den 8. marts og den 7. juni 2021. Begge gange har skolen taget hensyn til 

de gældende retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Det gav også anledning til at drøfte, 

hvordan man fastholder skolens DNA – fællesskabet – når mulighederne for at arbejde på tværs i 

klasserne eller afholde de traditionsrige fællesskabsdannende arrangementer, er begrænset af de 

gældende retningslinjer.  

Jeg har med skolens leder vendt, hvordan fjernundervisningen i den totale nedlukningsperiode har 

fungeret og hvilke justeringer, der har været på fagrækken i den anledning. Vi har på samme måde 

drøftet, hvordan det har været mest hensigtsmæssigt at åbne delvist, efter at 0.-4. igen måtte 

komme på skolen. Der er i stor udstrækning også blevet taget hånd om de ældre sårbare elever, 

som har haft brug for at komme fysisk på skolen, imens deres klassekammerater modtog on-line 

undervisning. 

Der er i det hele taget en god vægtning mellem det faglige og elevernes trivsel. 

Jeg har i forbindelse med mit besøg den 8. marts talt med de enkelte lærere om, i hvilket omfang 

de har kunnet følge deres årsplaner i de forskellige fag og hvor det har været nødvendigt at gøre 

noget andet i fjernundervisningsperioden. 

 



Helhedsvurdering: står Frederikshavn Friskole mål med hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen 

 I dette skoleår har jeg fulgt undervisningen primært i dansk i flere klasser og har også været så 

heldig den 7. juni at besøge skolen i emneugen. Her var det overordnede emne "Gave i have", 

hvor omdrejningspunktet hos de fleste klasser var biodiversitet vinklet på forskellige måder. 

Et sommerfugleland, med masser af sommerfuglebuske, foran hovedindgangen, var projektet i 2. 

klasse. Men inden området kunne beplantes var det nødvendigt at klargøre området. Der var en 

busk der skulle graves op, en del græs skulle fjernes og jorden løsnes. Det gav sved på panden. 

Undervejs blev der talt en del om biodiversitet og insekternes roller. Eleverne skulle i løbet af 

emnedagene også tegne og finde fakta oplysninger om insekterne, så dagene blev en god 

vekselvirkning mellem teori og praksis. 

3. klasse indledte dagen med en gåtur til hundeskoven, hvor de undervejs undersøgte det 

omkringliggende område med fritvoksende græsarealer for forskellige vilde blomster, græsser og 

insekter. Et godt billede på, hvad der sker når man lader være med at slå græsplænen. Elevernes 

opgave efterfølgende var at lave deres eget lille fritvoksende biodiversitetsområde foran 2. og 3. 

klasses lokaler. Plantekasser blev gravet delvist ned og skulle beplantes med sommerfuglebuske, 

store flotte sten blev fundet til at afgrænse området og til sidst blev der slæbt et par borde og 

bænke sæt frem, som skulle bruges til ”friluftslæsning”. Insekter og særligt de store flotte biller 

blev nøje undersøgt i løbet af formiddagen. 

I 4. og 5. klasse indledtes dagen med et idékatalog  til aktiviteter og hyggeområder udenfor. 

Ideerne var mange: Hule ved træerne/de store buske, blomster, fuglebad, stole af træstubbe, 

kryds og bollespil på gl. tromler, forvandle gamle paller til bænke og male sjove figurer på 

kæmpestenene rundt om bygningerne. Det var en god demokratisk proces, hvor eleverne var 

meget lydhøre og engageret. 

Fuglekasser og nærmere studier af de fugle, der holder til lokalt var fokusområdet i 6.7. og 8. 

klasse. Eleverne skulle indledningsvis bestemme sig for, hvilken fugl de ville lave en fuglekasse til. 

De fandt ret hurtigt ud af, at en fuglekasse ikke bare er en fuglekasse, men skulle opfylde 

bestemte krav, hvis de ønskede at kassen skulle bebos af f.eks en gråspurv, en blåmejse eller en 

stær. Forløbet skulle afsluttes med en fremlæggelse om den valgte fugl efter at fuglekasserne var 

lavet. 

0. klasse og første klasse havde under mit besøg deres helt egne ”gaver” til skolens fællesområde. 

I 0. klasse blev der bygget huler på livet løs i det lille skovområde. Imellem en lille gruppe af træer 

blev der til hulen lavet et skelet med store grene inden der blev lagt en presenning over. Det var et 

fællesprojekt som krævede samarbejde og tålmodighed, især når man skulle vente på den store 

sav. 

I 1. klasse blev der slebet runde stolper, som senere skulle have træbeskyttelse. Et fælles 

ridebaneprojekt, hvor eleverne selv skulle bestemme placering af banen og de nylavede 

”forhindringer”, som hestene skulle springe over. Undervejs blev der livligt talt om heste og 

hestelege. 



En emneuge på Frederikshavn Friskole giver mig derfor et godt indblik i skolens traditioner og i 

hvordan skolens værdigrundlag folder sig ud i de pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for 

planlægningen, gruppesammensætningerne og selve undervisningen i emneugen. Friskolen 

vægter bevægelse, ude-undervisning og det praktisk-musiske højt, da det understøtter de boglige 

fag. For den enkelte elev betyder det en alsidig inspirerende undervisning, hvor man i fællesskab 

er sammen om et fælles tredje – nemlig det faglige.  

I dansk i 0. klasse var omdrejningspunktet konsonanter og vokaler. Hvad sker der, når man fjerner 

vokalerne i et navn. F.eks. Magnus eller Freya.? Hvordan lyder MGNS eller FR? Der var stor lyst til 

at få det afprøvet med alle elevernes navne, selvom de rene konsonantlyde kunne være svære at 

håndtere. Bagefter gik klassen udenfor, hvor de skulle kombinere bevægelse og 

bogstavsindlæring. Ved hjælp af en bogstavsterning skulle de finde en brik med det tilsvarende 

bogstav på et afgrænset udeareal. 

Emnet i 1. klasse var Pippi Langstrømpe. I den anledning havde klassen set Pippifilm, hørt historier 

om Pippi og arbejdet med forskellige muntrer og lærerrige Pippi-citater. I klasselokalet var der 

blevet bygget en fantastisk læsehule med mange niveauer og "huler" til at sidde i og læse på livet 

løs. Læsehulen blev brugt flittig både til læsning, men også til at sidde og fordybe sig i andre ting. 

I 2. klasse blev der arbejdet med skriftlig dansk. Der var fælles for klassen lavet en ugeplan i dansk, 

hvor eleverne skulle omkring følgende opgaver: Læs og forstå, skrive små historier ved brug af 

børnestavning, sproglege og øve pæn håndskrift. Det passede eleverne godt, at de selv kunne 

vælge, hvornår de arbejdede med de forskellige opgaver. 

3. klasse havde lavet små film med lege, hvor omdrejningspunktet var de forskellige ordklasser. 

Der var mange fine indslag og fantasifulde ideer til hvordan man i forbindelse med en leg eller et 

spil kunne bøje både tillægsord, navneord og udsagnsord. Det var tydeligt eleverne havde været 

glade for den stillede opgave og løst den rigtig fint. I løbet af timen indgik en bevægelsesleg med 

forholdsord udenfor. Både legetårn, træer og til dels buske var anvendelige, når man skulle være 

under, over, oppe, foran, bagved eller på noget. Det blev til 2 runder, hvor tidsfaktoren i anden 

omgang skulle spille en rolle. Hvor hurtigt kunne man finde et sted? Til sidst i timen arbejdede 

eleverne med en tekst om en lille kat, hvor der var fokus på forholdsord. Hvor var katten nu 

henne? På bordet? I kassen? eller? 

I den sammenlæste 4.-5. klasse var det en kombination af fysisk tilstedeværelse og digital 

undervisning, hvilket fungerede rigtig godt. Der var et fint sammenspil mellem eleverne uanset om 

de var på skærmen eller tilstede i lokalet. Emnet de havde fokus på var ordsprog, hvilket gav 

anledning til mange sjove fortolkninger. 

6.7.8 arbejdede on-line med at skrive artikler og under mit besøg var der stor opmærksomhed på, 

hvordan man arbejder med lay out i forbindelse med en artikel. 

I 1. klasse blev der trænet addition på forskellige måder. Tallene fra 1-100 var i fokus, så der kom 

også lidt snak om "tier venner" undervejs. Der var en god vekslen mellem matematik i bøger og 

udendørs bevægelsesopgaver. Gummistøvlekast var tydeligvis et hit. 



3. klasse havde en naturfagsblok under mit besøg, hvilket betød klassen både arbejdede med 

matematik og natur-teknik. I matematik var emnet målinger: længde, omkreds, arealer, og 

tidstagning. I natur og teknik så klassen små filmklip om jordskælv og Tsunamier. Efterfølgende 

blev der talt en del om begrebet kontinentplader, hvordan de bevæger sig, presses mod hinanden 

og hvilke følger det får, når energien bliver frigivet. Eleverne var meget optaget af emnet, og ville 

gerne se endnu flere små film med eksempler på hvad der sker, når energien bliver frigivet. 

Jeg har i alle klasser oplevet undervisning båret af stor faglighed og seriøsitet. 
Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter. 
Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen. 
Den enkelte undervisningstime er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en 
klar fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen. Dette er med til at give 
sammenhæng i en travl hverdag. Skolens samlede undervisningstilbud står derfor mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
 
Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund med frihed 
og folkestyre? 
 
Skolen inddrager eleverne og drøfter jævnligt i de forskellige fag, hvad det vil sige at at bo i et 

samfund med frihed og folkestyre. Eleverne bliver inddraget i evalueringen af timerne, i 

planlægningen og udførslen af undervisningen på alle klassetrin. Der foregår en ligeværdig 

diskussion/samtale eleverne indbyrdes og med læreren om relevante emner af både faglig og 

social karakter. Eleverne har også indflydelse på aktiviteter uden for den formelle undervisning, 

som f.eks. i planlægningen og gennemførslen af anderledes dage. Lærerne er dygtige til at skabe 

situationer, hvor eleverne udfordres til stillingtagen og diskussioner, uden at der nødvendigvis 

findes et entydigt svar på spørgsmålet. I alle timer blev jeg modtaget af eleverne med åbenhed og 

nysgerrighed. 

 

Det psykiske og fysiske undervisningsmiljø.  

I klasserne er der et godt læringsmiljø. I klasserne er det tydeligt, at der også gøres en didaktisk 

indsats for at gøre klasserummet til et lærerum med faglige plakater, elevproduktioner, og 

inspirerende billeder, som understøtter læringen i de forskellige fag.  

Rollefordelingen mellem lærer og elever er meget tydelig. I alle klasser oplevede jeg ro og 

koncentration i undervisningen. Eleverne mødes med en positiv forventning fra såvel skolen som 

den enkelte lærer. Jeg har igen i år bemærket, at lærerne er dygtige til at give hvert barn i klassen 

den opmærksomhed, barnet har brug for med udgangspunkt i det enkelte barns faglige 

standpunkt. Der tages i høj grad hånd om de børn, der har brug for ekstra støtte, og samtidig er 

der udfordringer til de hurtige. Undervisningen i de kreative fag har stor betydning for børns 

almene udvikling og indlæring og er med til at udvikle evner, der også har værdi i andre fag. 



Frederikshavn Friskole signalerer i ord og handling vægtning af de praktisk-musiske fag. Fagene 

understøtter indlæringen i de boglige fag, men er også som selvstændige fag med til at udvikle 

børnene til hele mennesker. 

På friskolen er der plads til fordybelse, fantasi og oplevelser i naturen, hvilket tydeligt animerer til 

kreativitet og lyst til at lære noget. 

Et godt socialt miljø i klassen er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et fagligt 

udbytte. Frederikshavn Friskole vægter fællesskabet og elevernes trivsel højt. I alle klasser er der 

ikke kun fokus på faglighed, men også den enkelte elevs trivsel. 

Frederikshavn Friskole har gode fysiske faciliteter og skolen er fortsat i gang med at renovere nye 

lokaler til de ældste klasser. Den store hal bruges meget til idrætsundervisning og til 

undervisningsforløb knyttet op på bevægelseslege. Der er stadig fokus på at den pædagogiske 

udvikling tager afsæt i skolens værdigrundlag og ikke i den store bygningsmasse. 

Ude-arealerne, som bliver brugt flittigt til frikvarterets frie leg, er hyggelige og overskuelige. Her 

leges på kryds og tværs i al slags vejr.  

Skolens ude-arealer bruges sammen med skolens idrætshal til bevægelse i undervisningen, som er 

et af skolens kendetegn. Bevægelse og læring hænger sammen.  

 

Sammenfatning 

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere:  

- at undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen  

- at skolens samlede undervisningstilbud herunder de praktisk-musiske fag også ud fra en 

helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 

 - at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikler og 

styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 

herunder ligestilling mellem kønnene og demokratisk dannelse 

 - at skolens undervisningssprog er dansk.  

 - at skolen lever op til deres underretningspligt og har en procedure for hvem der ansvarlig for at 

underretninger til kommune finder sted.  

 

Henriette Mønsted    

Tilsynsførende. 


