
Tilsyn på Frederikshavn Friskole 2019-20. 

Skolekode: 280808 

Som bekendt skal tilsynsrapporten laves digitalt på en tilsynsportal, som ministeriet har 

oprettet. Her er det først muligt at lave den helt færdig fra primo maj til ultimo juni, på 

grund af den enkelte skoles indberetning af deres årsregnskab inden 1. maj. 

Tilsynsrapporten har nu mere karakter af afkrydsning med få kommentarer, så for at give 

jer forældre et mere nuanceret indtryk, får I også en mere ”poetisk version ”.   

 

Som tilsynsførende Frederikshavn Friskole er min opgave at føre tilsyn med: 

• elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, 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 samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene og demokratisk dannelse 
 

• at undervisningssproget er dansk  

(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.  

Jeg har i skoleåret 2019-20 besøgt skolen den 5. februar. 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. Jeg har desuden fulgt med i skolens liv på 

skolens facebook. 

Under mit besøg besøgte jeg alle 5 grupper, hvoraf de to er med sammenlæste klassetrin. 
Jeg har i dette skoleår fulgt undervisningen i fagrækkens mange forskellige fag og under 
mit besøg talte vi om nye tiltag og små ændringer. Blandt andet musicalen er nu placeret 
på et andet tidspunkt, da det var uhensigtsmæssigt lige op til en vinterferie. 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.  
Vi vendte også skolens udvikling fra en lille skole stort set med indskolingselever til en 
skole på godt 100. Målet er at friskolen i løbet af de kommende år får 8. og 9. klasse med. 
 

 



Jeg begyndte dagen sammen 0. kl., hvor der var dansk og læsebånd på skemaet. Læsebånd 
bruges meget forskelligt, men alle dage begynder med en ”godmorgensang”, med 
velkomsthilsner til alle efterfulgt af navneopråb, der i dag var ”krydret med den enkelte 
elevs yndlingsret”. God måde at blive set og hørt inden undervisningen går i gang. Ugen 
forinden havde hele skolen dramauge, så nu skulle den gode gamle hverdagsrytme lige 
genfindes. 
Efter godmorgensang og navneopråb blev der traditionen tro talt om ugedag, dato, 
måned, årstid og ikke mindst en plan for dagens program. De faste morgenrutiner skaber 
tydeligvis en ro hos eleverne, for de ved hvad der skal ske.  
I forbindelse med de mange samtaler om årstiden var der flere der tog fat i 
klimaforandringer og de mange tanker de gør sig nu, hvor det nærmest ikke har været 
vinter. Kun regn og atter regn. 
Jeg fik lov at høre ”Er du dus med himlens fugle”, som 0. klasse optrådte med i 
dramaugen. Det overordnede tema for ugen var: ” Gamle danske klassikere”. Fra ”Min 
egen kuffert med børnesange” lavet som billedkort sang klassen ”Vil du, vil du”, ”Bro bro 
brille” og ”En pige gik i enge”. Til sangene blev der enten danset eller lavet fagter. Tilsidst 
arbejdede klassen i troldmandsbogen, Rema for 0, med taltræning og geometriske figurer.  
I dansk er de godt gang med bogstavsindlæring, hvilket kunne ses på alle de dyr, der nu 
var flyttet ind på kaptajn Karlsen skib, som er fra undervisningsmaterialet: ”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 matematik i 1. var de i fuld sving med at løse taltræningsopgaver enten i bogsystemet 
Multi eller i forskellige sværhedgrader på 10monkey Mathworld. Det er altid sjovt at gå 
rundt og lytte til de mange kommentarer der kommer undervejs – især når der går en prås 
op for en elev, at der er et ”mønster” i opgaven med talrækken. 
 
 I 2. i dansk var omdrejningspunktet ”Grammatikrytteren” fra februar niveau B. De 
grammatiske emner var navne- og udsagnsord, hvordan man kunne genkende dem og 
hvordan de bøjes. Eleverne tog efter gennemgangen godt fat på opgaverne og arbejdede 
sig stille og roligt igennem alle opgaverne. 
 
I religionstimen i 2. klasse blev fortællingerne ”Josef og hans brødre” og ” Kain og Abel” 
grundlaget for flere samtaler og opgaver om misundelse. Klasssen skulle blandt andet 
skrive lidt om egne ”misundelseserfaringer” – en ikke helt nem opgave for det kræver en 
vis selverkendelse. Næste emne i bogen er Tro – med udgangspunkt i ”Isaks ofring” og 
forskellige salmer. 
 
I dagens sidste undervisningstime havde 2. klasse natur-teknik, hvor timen begyndte med 
en kort gennemgang af sidste times forløb om skelettet. Til øvelsen blev der brugt kort 
som skulle placeres på skelettet på tavlen. For hvor sidder venstre lårbensknogle, 
rygsøjlen, overarmen og anklen? Sidst faldt samtalen på gode ting for knoglerne som: 
Mandler, mælk og broccoli. 



Det nye tema fra overemnet kroppen, var musklerne. Indledningsvis forklarede en læge 
på en video om musklerne. Vi har 600 muskler i hele kroppen, kæbemusklen er den 
stærkeste, hvilke muskler bliver styret af hjernen og hvilke styrer vi selv. Efter en samtale 
om de mange informationer blev videoklippet fulgt op af forskellige opgaver. 
 
I dansk i 3.og 4. havde klassen lige afsluttet billedromanen ” Jeg er Frede, men det er ikke 
altid det de andre kalder mig”skrevet af Hanne Kvist. Den handler om Frede som er fed. 
For fed. Og oven i det er han klodset og har en tendens til at grine alt for højt og alt for 
længe. 
Så det er ikke med lutter lagkage i maven, at Frede begiver sig afsted på koloni. Frede er 
selv smerteligt bevidst om sine fejl og mangler, og han undgår omhyggeligt ting, der vil få 
ham til at skille sig ud på forhånd. Ingen tøjdyr i tasken. Ikke spise overmådeligt meget 
(selvom det er fristende). Ikke grine højt og længe. Men det er svært hele tiden at skulle 
vogte på alle sine bevægelser, og da Frede et kort øjeblik slapper af, sætter han sig med en 
høj pruttelyd oven på den plastikpose, der indeholder alle børnenes sandwich. Og selvom 
de to lærere ihærdigt forsøger at få pruttekoret til at holde, så er Fredes spirende 
selvsikkerhed med ét forduftet. 

Bogens tema var nemt for eleverne at forholde sig til og har dannet baggrund for flere 
kreative opgaver. På lokalets ene væg hang kort med de bedste sætninger fra bogen, de 
bedste illustrationer og postkort m.m. Det var meget tydeligt at de sagtens kunne sætte sig 
ind i Fredes tanker og oplevelser på kolonien. 

Som opfølgning på arbejdet med billederomaner, havde eleverne under mit besøg lavet en 
brainstorm til deres egen billedroman. Ideer som ” Kampen om at blive god”, ”En øde ø”, 
”Piger og mobiltelefonfoner” blev drøftet parvis for at lave en udvidet mindmap. Der blev 
understreget, at det er en længere proces at skrive en god historie, så selve historien skulle 
først skrives lidt senere. 

I matematik i 3.og 4. fik eleverne deres udstillede ting tilbage, som de havde fremstillet 
under et kreativt forløb, hvor opgaverne ikke måtte løses skriftligt i bogen. Til at løse 
opgaverne blev der i stedet brugt modelérvoks, piberenser eller andre sjove ting fundet på 
skolen. I bogsystemet Multi var emnet ”Projekt – planlæg en klassefest, som skulle løses i 
forskellige grupper. Opgaverne var blandt andet beregning af madindkøb, fremstilling af 
billetter og prisen pr. deltager.  

 
Jeg fulgte undervisningen i engelsk og tysk i 5. 6. og 7. klasse. I tysk spillede eleverne 
domino med tyske sætninger, så de blev fortrolige med gloser til emnet: Mein Tag. 
Forløbet lagde op til, at der skulle skrives en dagbog udformet som en foldebog, for at 
underbygge det kreative element. 
I engelsk var de fordybet i at finde billeder og skrive tekster til deres fremlæggelser. 
Temaet var ”Hvem ser jeg op til”. F.eks. ”Kobe Bryant” basketballspilleren, som lige var 
død i et helikoptestyrt, ”Min træner” osv. Elevernes powerpoints måtte gerne suppleres 
med musikvideoer eller filmklip, hvis det kunne underbygge emnet yderligere. 
 



Tilsidst kan jeg kort fortælle at historie og religion er slået sammen til et fag i 5. 6. og 7. 
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. 
 
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, som nu er vokset til godt 100 elever, er faldet godt til i de nye 

større fysiske faciliteter. Og det er tydeligt at de fantastiske nye rammer skolen har fået, 

allerede på den gode måde har sat sine spor i den pædagogiske udvikling. Den store hal 

bruges meget til idrætsundervisning og til undervisningsforløb knyttet op på 



bevægelseslege. En pædagogisk udvikling som stadig tager afsæt i skolens værdigrundlag 

og ikke bygningsmassen. Det var helt tydeligt, at den samlede personalegruppe stadig var 

opmærksomme på de forandringer der sker, når man pludselig får nye og meget større 

omgivelser. Med den kommende elevtilgang på Frederikshavn Friskole hørte jeg mere om 

planerne for inddragelsen af de øvrige bygninger på matriklen. 

Øvrige tilsynsaktiviteter  

I mine samtaler med skolens leder og lærere har vi i år bl.a. drøftet  

• skolens daglige virke, undervisningsplaner og undervisningsmateriale 

• skolens forberedelse af eleverne til ”frihed og folkestyre”  

Samlet vurdering.  

Jeg har under mine besøg Frederikshavn Friskole mødt et fagligt kompetent og engageret 

personale, der leverede veltilrettelagt undervisning. Jeg har oplevet et velfungerende 

skolemiljø, hvor der tages hånd om den enkelte. Skolens undervisning bygger på en 

positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på bedste vis til at klare livet – også 

uden for skolen.  

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 vurdere om 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 

 

       Vium, den 26. april  2020  Henriette Mønsted 

 

 

 


