
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Frederikshavn Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280808

Skolens navn:
Frederikshavn Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Henriette Haar Mønsted 

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

14-11-2018 0. kl. og 1. klasse dansk Humanistiske fag Henriette Haar Mønsted 

14-11-2018 1. kl og 4.5.6 
klasse

natur-teknik Naturfag Henriette Haar Mønsted 

14-11-2018 2.3.kl. og 4.5.6 
kl.

matematik Naturfag Henriette Haar Mønsted 

14-11-2018 4.5.6.klasse historie/religion Humanistiske fag Henriette Haar Mønsted 

14-11-2018 0. klasse motorik og leg Praktiske/musiske 
fag

Henriette Haar Mønsted 

12-02-2019 0.- 6.klasse musik, drama, 
dans

Praktiske/musiske 
fag

Henriette Haar Mønsted 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har i skoleåret 2018/2019 besøgt skolen den 14. november 2018 og 12 .februar 2019. Jeg har fået de 
oplysninger fra både skolens hjemmeside og samtaler med skolens leder og lærere, der kunne være relevante for 
mig for at udføre mit tilsyn. 

Under mit besøg besøgte jeg alle 4 grupper, hvoraf de to er med sammenlæste klassetrin. Jeg har i dette skoleår 
fulgt undervisningen i fagrækkens mange forskellige fag og under mit andet besøg var der dramauge, hvor det 
praktisk- musiske var i fokus. Jeg talte med både skoleleder og lærerene om betydningen af de praktiske-



musikefag, som især kommer i spil på temadage, temaugerne og i drama/musicalugen.

Det overordnede emne i dramaugen var i anledning af Mickey Mouses 80 års fødselsdag, Walt Disneys univers. 
Måske er der nogle tegnefilmfans der kan huske, at Mickey Mouse ”blev født ” den 18. november 1928, i filmen 
"Steamboat Willie". Den klassiske kortfilm, hvor Mickey Mouse sejler i en dampfærge! Flere klasser havde som 
optakt til dramaugen arbejdet med Walt Disney, hvor de bl.a. havde set forskellige dokumentarprogrammer og 
gamle tegnefilm.

Dramaugen skulle afsluttes med en fælles forestilling, så alle 4 grupper fordybede sig i forskellige opgaver. 0. 
klasse, skulle optræde med sang og 1. klassse sang og dans. 

2. og 3. klasse havde til opgave at opføre eventyret Snehvide, så de havde travlt med at øve replikker og lave 
rekvisitter i hallen.

4., 5. og 6. forberedte en dans, hvor eleverne skulle klædes ud som forskellige kendte Disneyfigurer; 
Klokkeblomst, Robin Hood, Peter Pan, Mickey Mouse, Minnie Mouse og 101 Dalmantiner var blandt de mange 
forslag. Musikken til dansen var fra flere forskellige Disneyfilm.

Hver morgen i dramaugen begyndte med fællessamling i hallen, hvor de sange der skulle bruges på scenen blev 
øvet. Under mit besøg var der også forskellige opgaver, der skulle løses på tværs  af klasserne, hvor 
konkurrenceelementet fik lov til at fylde; quizspørgsmål og puslespilsstafet.

Under et af mine besøg var jeg med i natur og teknik i 4. 5. og 6. klasse. De havde gruppearbejde om 
naturkatastrofer, hvor emnerne bl.a. var:  Skovbrande, tornadoer, orkaner og tsunamier. Eleverne skulle senere 
undervise 1. klasse om de forskellige emner, så en del af opgaven var at der skulle indgå et forsøg, hvis det var 
muligt.

I 1.klasse var eleverne i natur og teknik ved at undersøge de forskellige sanser; smage, høre, føle og lugte. I 
slutningen af timen blev der som optakt til besøget af 4.5. og 6. klasse talt om naturkatastrofer. Det var de meget 
optaget af og eleverne havde tydeligvis allerede en forforståelse for både skovbrand, vulkaner og ikke mindst 
oversvømmelser.

I musiktimen i 2. og 3.klasse dansede eleverne først til middelaldermusik af orkesteret Virelai, som netop har 
specialiseret sig i musik og instrumenter fra den tid. Bagefter var det til countrymuisk der blev danset,  inden 
pulsen skulle falde til ro igen ved forskellige afslapningsøvelser.

Tilsidst kan jeg kort fortælle at historie og religion er slået sammen til et fag i 4. 5. og 6. klasse for at give en bedre 
forståelse for sammenhængen mellem de to fag. Der er tilknyttet to lærere til faget for at tilgodese muligheden 



for ind imellem at danne mindre grupper.

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

Under mit besøg talte jeg med skolens leder og lærere om undervisningsplanerne, som er knyttet op på 
undervisningsministeriets trin- og slutmål. Jeg fik gennemgået undervisningsmaterialerne og vist eksempler på, 
hvordan skolen også integrerer de praktisk-musiske fag i den boglige undervisning.

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

Under mit besøg talte jeg med skolens leder og lærere om undervisningsplanerne, som er knyttet op på 
undervisningsministeriets trin- og slutmål. Jeg fik gennemgået undervisningsmaterialerne og vist eksempler på, 
hvordan skolen også integrerer de praktisk-musiske fag i den boglige undervisning.

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

I 0. kl. var der en livlig samtale om Slangen Susi og Ole Orm, der var ved at flytte ind på kaptajn Karlsen skib. Jeg fik 
set alle de mange gaver den heldige Ole Orm fik – alt sammen ting, der begyndte med O. Undervisningsmaterialet, 
hvor slangen Susi og Ole Orm stammer fra er: ”Hop om bord i lyd og ord”. Materialet, som eleverne er glade for at 
bruge, har fokus på den sproglige opmærksomhed, bogstavindlæring samt den første læse-/skriveindlæring, 
tilgodeser den varierede undervisning.
I dansk i 1. var de i fuld sving med arbejde med en lille historie. Der skulle sættes røde prikker under vokalerne og 
så var der en særlig jagt på bogstaver K+G. En god øvelse når man skal dele ordene i stavelser – og ikke lige skal 
klappe ”stavelserne frem”. Efterfølgende var der mulighed for krydsord og opgaver, hvor man skulle øve sig på at 
skrive pænt. Timen sluttede med bevægelseslege  med bogstaver i hallen (forskellige variationer af løb og tagfat).

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

Ja



8.1 Uddybning

 2.  og 3. klasse var omdrejningspunktet brøkregning og sandsynlighedsregning. Undervisningen var tilrettelagt 
som praktisk matematik, hvor der blev brugt centicubes, terninger og kortspil. En af opgaverne var at udregne 
sandsynligheden for at vinde i forskellige typer spil. Dette var en optakt til emneugen senere, hvor skolen skulle 
omdannes til en by. Naturligvis en by med Casino.
4. 5. og 6 klasse  var også i gang med at forberede et kommende Casino, så de havde fokus på brøkregning og 
sandsynlighedsregning efter samme princip som i 2.og 3. klasse. Dog var kravene lidt større til både beregningerne 
og de spil eleverne selv skulle lave.

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? 

Nej

10.1 Årsag

Skole uden overbygning

10.3 Uddybning

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

Ja

11.1 Uddybning

Min vurdering af fagligt indhold og arbejdsformer. 
Jeg har i alle klasser i de boglige fag 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. 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.

Læringsmiljø.
I klasserne er der et godt læringsmiljø. Rollefordelingen mellem lærer og elever er klar. I alle klasser oplevede jeg 
ro og koncentration i undervisningen. Eleverne mødes med en positiv forventning fra såvel skolen som den 
enkelte lærer. Det handler om at søge viden, ”at stå på tæer” og gøre sit bedste. Jeg har 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 
udfordringerne til de hurtige og kvikke. 

Det psykiske miljø. 
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. De mange fælles temadage og uger er med til at understøtte at alle eleverne kender 
hinanden godt og respekterer hinanden.

Det fysiske miljø. 
Frederikshavn Friskole er en ny skole, som allerede har været gang med at etablere nye større fysiske faciliteter. 
Og det er fantastiske nye rammer skolen har fået, som i den grad giver mange nye muligheder for pædagogisk 
udvikling. En pædagogisk udvikling som stadig tager afsæt i skolens værdigrundlag og ikke bygningsmassen. Det 
var helt tydeligt at den samlede personalegruppe var opmærksomme på de forandringer der sker , når man er i 
nye omgivelser. 
Jeg kunne mærke på eleverne og ikke mindst skolens ansatte, at det var skønt man kunne få lov til at brede sig. 
Med den kommende elevtilgang på Frederikshavn Friskole er det godt, at man allerede nu har mulighed for at 
inddrage de øvrige bygninger på matriklen.

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?

Nej



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
 

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

19. Tilsynets 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


