
Skriftlig erklæring vedr. tilsyn med Hjemly Friskole
for skoleåret 2016/2017

Skole: Hjemly Friskole, Assensvej 152 - 154, 5750 Ringe

Skolekode: 473011

Tilsynsførende: Jette Olsen

Tilsynsdatoer: 1/11, 2/11, 12/12, 17/3

Tilsyn i fag og klasser: 
Da i 1., 3.,4. og 9. kl., Mat i 0.,3.,5.,7.og 9. kl., Eng i 8. kl., Bill i 4. kl. Kraftværksdage. 
Projektfremlæggelse i 9. kl.

Undervisningssprog: Dansk

Generelt om tilsyn:
Lovgrundlaget for tilsyn er “Bekendtgørelse af lov om friskoler og private 
grundskoler m.v. “, hvor der i § 9 bl.a. står:

Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at:
1. Føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.
2. Føre tilsyn med om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en 

helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
3. Føre tilsyn med at skolen opfylder kravene i ! 1, stk 2, 2
   ( Skolen skal efter dens formål og i hele dens virke forberede eleverne til at   
   leve i et samfund som de danske med frihed og folkestyre samt udvikle
   elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
   menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene)
4. Føre tilsyn med § 2, stk 3,1. ( Undervisningssproget skal være dansk ) 

Erklæring gives på baggrund af:
Jeg afgiver min erklæring på baggrund af: 
Tilsyn med undervisning. Drøftelser med skolens leder om værdigrundlag, 
undervisningens tilrettelæggelse og udmøntning samt evaluering af denne og af hele 
skolens virke.
Derudover har jeg mødt/talt med lærerne i såvel formel som mere uformel snak på 
lærerværelset, og jeg har tillige haft mulighed for at tale med en del børn.



Standpunkt: 
Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk:
Der undervises med udgangspunkt i folkeskolens forenklede fælles mål.
Jeg har modtaget og læst årsplaner, forløbsplaner og lektionsplaner til en del fag og 
timer.
I en del timer arbejdes der med CL - Cooperativ Learning som metode.
Mange elever er meget dygtige til at arbejde selvstændigt.
Der er en god arbejdsdisciplin i de forskellige klasser.
God interaktion mellem lærer og elev.
At overvære 9. klasses projektopgaver var spændende og gav et godt indtryk af, 
hvad de unge er optaget af, hvordan de er blevet opdraget til at kunne arbejde 
selvstændigt, og selvfølgelig af de store individuelle forskelle i tilgang til stoffet og 
produktet, der altid vil være.

Prøveresultaterne giver ikke anledning til bemærkninger.

Det er mit klare indtryk, at elevernes standpunkt i de forskellige fag ligger på 
niveau svarende til folkeskolens.

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:
Der er fokus på faglighed, idræt og musik. 
Det er en stor fornøjelse også at være med i de kreative fag som bl.a. billedkunst og 
musik - meget dygtig og spændende undervisning.
Kraftværksdage er et nyt tiltag på skolen. Kraftværksdage er tværfaglige 
fordybelsesdage med fokus på forskellige emner, temaer, fag, m.m. Det er dage, der 
giver eleverne og læreren en helt anden mulighed for ro, fordybelse og intensitet. 
Spændende og udfordrenden anderledes måde at undervise på.
Brugen af it, smartboards, computer m.m. indgår naturligt i undervisningen.

Det er mit klare indtryk, at skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningsmateriale:
Undervisningsmaterialet er både anerkendte lærerbogssystemer, it-baserede 
undervisningsmaterialer, egne materialer m.m, i god kvalitet.

Evaluering:
Skolens hjemmeside har nogle meget informative sider om skolens brug af evaluering, 
både den mere overordnede og evalueringen i de enkelte klasser. Der forklares om 
metoder og værktøjer. 



Demokratisk dannelse:
Skolen skal efter dens formål og i hele dens virke forberede eleverne til at leve 
i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke 
elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene:
Skolen afholder morgensang hver dag med sange/salmer/fadervor. Det er de 
forskellige klasser der på skift, sammen med klasselæreren, udvælger sange/salmer 
til morgensangen. Ligeledes er der af og til elever der akkompagnerer til sangene. Her 
er meddelelser, og såvel store som små kan komme til orde. Desuden har skolen åbne 
morgensange, hvor gæster kan deltage, ligesom der er åben scene for eleverne nogle 
gange om året. 
Skolen har et elevråd hvor de demokratiske spilleregler præsenteres og øves.
Derudover har alle børn på skolen faget filosofi. Her er der et særligt fokus på 
dannelse, demokrati og folkestyre. Piger og drenge omgås naturligt og med respekt.

Pædagogik
Det er tydeligt, at skolens virke er baseret på grundige pædagogiske overvejelser, 
der tjener elevernes bedste såvel fagligt som socialt, 
Der bliver undervist med udgangspunkt i den enkelte elev med skyldigt hensyn til 
fællesskabets tarv. Alle lærere underviser med gode kompetencer såvel på det 
faglige som på det sociale område. De er tydelige lærere med god klasserumsledelse. 
Der har i dette skoleår været gjort en særlig indsats i forhold til børn med særlige 
udfordringer på såvel det faglige som det sociale område.

Undervisningen er karakteriseret af en lydhør, respektfuld og ligeværdig dialog 
mellem lærere og elever og mellem elever indbyrdes.

Donationer til skole , jf loven §9 d stk 5, herunder donationer i form af 
kontantbeløb, varer, tjenesteydelser, ejendomme m.v.
Skolens leder har oplyst, at skolen ikke har modtaget kontantbeløb, varer, 
tjenesteydelser, ejendomme m.v.

Øvrige kommetarer: 
Skolen er et dejligt levende sted at komme. Der er i det forløbne skoleår blevet 
arbejdet med skolens artefakter ( læringsrum, gangarealer etc.). Dette er meget 
positivt, og styrker opfattelsen af skolen som et læringssted. Små og store børn ser 
ud til at trives i hinandens selskab og drager omsorg for hinanden. Elever og voksne 
møder én med stor tillid og nysgerrighed.

Med venlig hilsen

Jette Olsen
Tilsynsførende for Hjemly Friskole




