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Tilsynserklæring 2016/17 for Bjerregrav Friskole 

 

Regelgrundlaget for tilsynet med Bjerregrav Friskole er “Bekendtgørelse om lov om friskoler og 
private grundskoler m.v.”, hvor der i § 9a blandt andet står, at forældrekredsen og bestyrelsen i 
fællesskab skal sikre, at en tilsynsførende varetager tilsynet med: 

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.  
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen, og 
3) 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 det danske med frihed og folkestyre samt 
udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.   
 
Den tilsynsførende skal være certificeret af Undervisningsministeriet.  
 
I skoleåret 2016/17 har jeg været på tilsynsbesøg d. 10/8, 23/11, 12/12, 15/3 og 17/3. Jeg 
har overværet undervisning i følgende klasser/fag - i nogle tilfælde flere gange:  
 
0. klasse 
Dansk i 1. og 3.klasse 
Musik i 3. klasse 
Matematik i 2., 4., 6. og 7. klasse 
Tysk i 5 klasse 
Dansk i 6. kl.  
Billedkunst i 6. klasse 
Fysik/kemi i 7. klasse  
Engelsk i 7 klasse 
Biologi i 8. klasse 

 

Desuden har jeg overværet morgensamlinger, elevaktivitet/bevægelse i formiddagspausen 
samt skolens modtagelse af eleverne på første skoledag.    
 
Som forberedelse til den enkelte lektion har den ansvarlige lærer på forhånd sendt mig sin 
årsplan og/eller en kort omtale af lektionens mål, og efter lektionen har jeg drøftet 
undervisningen, klassens faglige niveau samt udvalgte problemstillinger med den enkelte lærer.  
 
Endelig har jeg haft samtaler med skolens ledelse, hvor jeg har opsummeret mine erfaringer  
fra tilsynsbesøgene, og hvor vi drøftede aktuelle udfordringer for Bjerregrav Friskole.  
 
Tilsynets vurdering: I de klasser og fag, hvor jeg har overværet undervisning, har jeg fået et 

klart indtryk af undervisning, der var velforberedt og planlagt med udgangspunkt i en årsplan, 

der er udarbejdet ved årets begyndelse og løbende justeret gennem skoleåret. Jeg konstaterede, 

at undervisningen begyndte straks ved lærerens ankomst, og at den blev gennemført med 

varierede undervisningsformer, der på bedste vis tog højde for såvel proces som resultat. 
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Jeg oplevede lærere, der markant og tydeligt tog lederrollen på sig i klassen og som sikrede 

arbejdsro og fokus i lektionen ved venligt, men bestemt at gribe ind over for tilløb til uro.  

 

Jeg oplevede elever, der i altovervejende grad var parate til at modtage undervisning og hvor 

det store flertal syntes at have arbejdet med de lektier, de havde fået pålagt.  

 

Det faglige niveau hos eleverne oplevede jeg som værende på et tilfredsstillende fagligt niveau, 

i mange tilfælde på et særdeles tilfredsstillende niveau. Denne vurdering støttes af en række 

testresultater, som jeg har haft lejlighed til at gennemgå, samt skolens eksamensresultater ved 

eksamen for 9. klasse 2015/16 i de bundne prøvefag, sammenlignet med landsgennemsnittet og 

sammenlignet med karaktererne for hele Viborg kommune: 

 

      Bjg.F. Viborg Landsgennemsnit 

Dansk mdtl.     6,9  7,8  7,9 

Dansk skr.     8,2  6,5  6,5  

Retskrivning    8,2  7,6  7,0 

Engelsk mdtl.     8,6  7,9  7,9 

Matematisk problemløsning  7,1  7,5  6,7 

Matematiske færdigheder  7,9  7,0  7,7  

Fysik/kemi     8,9  6,9  6,9 

 

Ved mine besøg på skolen har jeg - udover ovenstående - med glæde bemærket, at 

omgangsformen mellem voksne og børn er præget af varme, ro og venlig bestemthed, hvilket 

er af den største betydning for elevernes trivsel og indlæringsmuligheder. Morgensamlinger på 

Bjerregrav Friskole er noget ganske særligt med mange positive elementer. Jeg oplever dem 

som en varm og relevant måde at starte skoledagen på, idet der gennem musik, sang og 

fortællinger skabes en oplevelse af et særligt fællesskab, og samtidig trænes eleverne i at tie og 

lytte.  

 

Bevægelsespauserne – igangsat og ledet af en eller flere lærere – er en populær afbrydelse af 

undervisningen, og eleverne deltager med højt humør og stor energi. Jeg er ikke i tvivl om, at 

disse bevægelsespauser fremmer ro og koncentration i den efterfølgende undervisning.  

 

Som særlige fokusområder i næste skoleår har jeg over for ledelsen peget på følgende:  

 

  Med udgangspunkt i kravene i friskoleloven bør skolen sætte gang i en proces, der 

evaluerer skolens samlede undervisning. Evalueringen skal have til formål at afklare, 

om undervisningen lever op til de mål og krav, som skolen har besluttet. Efterfølgende 

skal der formuleres en opfølgningsplan, der skal lægges frem på skolens hjemmeside.  

  På Bjerregrav Friskole evalueres elevernes udbytte af undervisningen på forskellig vis, 

bl.a. gennem anvendelse af ovennævnte tests. Dette evalueringsarbejde bør også i de 
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kommende år have høj prioritet for at give lærerne de bedste muligheder for at 

tilrettelægge undervisningen, så den giver den enkelte elev de bedste muligheder for at 

opnå et højt fagligt niveau.   

  Efter Friskoleloven skal skolen arbejde med det danske samfunds værdier, herunder 

demokrati og ligestilling mellem kønnene. I lyset af de aktuelle udfordringer med 

integration af fremmede i det danske samfund opfordrer jeg skolen til at ofre dette emne 

særlig opmærksomhed i de kommende år.    

 

KONKLUSION 

Bjerregrav Friskole har gennem det sidste år været gennem en uforudset og meget turbulent 

periode, der har stillet ansatte og alle med ansvar for skolen over for store og personligt 

krævende udfordringer. På baggrund mine observationer og ikke mindst gennem mange 

samtaler er det mit bestemte indtryk, at skolen er godt på vej til at komme på ret kurs igen og 

genfinde sit DNA som en skole, der leverer både trivsel og resultater på et højt niveau. Jeg 

ønsker i dette års tilsynserklæring at udtrykke min store respekt for det professionelle og flotte 

arbejde, der under meget vanskelige forhold er blevet ydet gennem det forløbne skoleår.  

 

På baggrund af tests, eksamensresultater samt ovenstående observationer fra skolens dagligdag 

er det min klare vurdering, at det samlede undervisningstilbud på Bjerregrav Friskole ud fra en 

helhedsvurdering fortsat er på højde med - eller bedre end - hvad der tilbydes i folkeskolen.  

 
Nye regler fra Undervisningsministeriet pålægger den tilsynsførende at undersøge, om skolen 

har modtaget donationer fra samme kilde til en værdi over 20.000 kr. Skolens revisor Julie 

Buth Lauritsen har skriftligt oplyst mig om, at det ikke er tilfældet for Bjerregrav Friskole i 

skoleåret 2016/17.  

  
Med venlig hilsen 
 
Erling Østergaard 
Certificeret tilsynsførende  


