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Tilsynserklæring 2017/18 for Bjerregrav Friskole 

 

Regelgrundlaget for tilsynet med Bjerregrav Friskole er “Bekendtgørelse om lov om friskoler og 
private grundskoler m.v.”, hvor der 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: Skolerne skal efter deres formål og i hele deres 
virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre 
samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.  
 
Den tilsynsførende skal være certificeret af Undervisningsministeriet.  
 

I skoleåret 2017/18 har jeg været på tilsynsbesøg d. 5/9, 25/9, 11/1, 12/3 og 15/3.  
 
Jeg har overværet undervisning i følgende klasser/fag - i en række tilfælde flere gange:  

 
Fysik/kemi i 8. klasse og 9. klasse, 
Biologi i 8. og 9. klasse,  
Geografi i 8. klasse  
Matematik i 2., 4., 8. og 9. klasse 
Dansk i 7. og 4. og 9. klasse 
Engelsk i 8. og 9. klasse  
Tysk i 9. klasse.  
 
Efter undervisningen har jeg haft samtaler med de enkelte lærere om den konkrete 
undervisning og de udfordringer, der er knyttet hertil.  
 

Jeg har endvidere overværet morgensamlinger og elevaktivitet/bevægelse i 

formiddagspausen. 
 

Ved siden af den faglige undervisning har jeg i det forløbne skoleår haft fokus på den 

trivselsundersøgelse, der er gennemført på skolen samt for skolens arbejde med ovenstående 

punkt 3 om frihed og folkestyre.  

 

Endelig har jeg haft adskillige samtaler med skolens ledelse, hvor jeg har opsummeret mine 
erfaringer  fra tilsynsbesøgene, og hvor vi drøftede aktuelle udfordringer for Bjerregrav 
Friskole.  
 

Tilsynets vurdering:  

På baggrund af årets tilsynsbesøg er det min overordnede vurdering, at der på Bjerregrav 

Friskole samlet set leveres en god og engageret undervisning med vægt på såvel proces som 
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udbytte. Jeg oplevede undervisningen som velforberedt, at den begyndte straks ved lærerens 

ankomst og at den ofte blev gennemført med anvendelse af varierede undervisningsformer. 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.  

Det faglige niveau hos eleverne vurderer jeg på baggrund af mine observationer samt skolens 

interne tests som værende på et tilfredsstillende niveau, i nogle tilfælde på et særdeles 

tilfredsstillende niveau.  

 

Skolens morgensamlinger vurderer jeg som værende af meget stor og positiv betydning for 

elevernes oplevelse af et fællesskab på Bjerregrav Friskole, og morgensamlingens forskellige 

aktiviteter er i høj grad med til at synliggøre skolens værdier.  

 

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.  

 

Skolen har i 2017 formuleret en ny og konkret antimobbepolitik, og jeg har flere lejligheder 

konstateret, at den anvendes i dagligdagen, og det er min vurdering, at den fungerer efter 

hensigten. En trivselsundersøgelse blandt eleverne viser da også, at der generelt er tilfredshed 

og tryghed blandt eleverne.  

 

Friskolelovens bestemmelser om ”frihed og folkestyre” (citeret ovenfor) arbejdes der med på 

Bjerregrav Friskole på flere fronter. I ”klassens tid” bruges demokratiske processer som 

grundlag for beslutninger, og som noget nyt har der i indeværende skoleår været afholdt to 

temadage for hele skolen med fællesskab og demokrati som fokusområde. Jeg deltog i den ene af 

disse dage og konstaterede, at forberedelse og gennemførelse var fint afstemt efter de 

forskellige aldersgrupper og virkede motiverende for eleverne, der på hver deres niveau deltog 

meget aktivt og engageret i aktiviteterne.   

 

Konklusion vedr. skoleåret 2017/18 

På baggrund af årets observationer fra skolens dagligdag samt mine samtaler med lærere og 

ledelse 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.  

 
Undervisningsministeriets regler 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 meddelt mig, at dette ikke er tilfældet for Bjerregrav Friskole i 

skoleåret 2017/18.  
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Fokusområder i skoleåret 2018/19 
 

Som særlige fokusområder i næste skoleår har jeg over for skolens ledelse anbefalet følgende:  

 

  Skolen har med årets ”demokratidage” taget et nyt og vellykket initiativ til opfyldelse af 

Friskolelovens bestemmelser om ”frihed og folkestyre”. Dette initiativ bør i de 

kommende år fortsat have stor opmærksomhed, og det bør overvejes at integrere 

”digital dannelse” som et central element heri.    

  

  Det faglige niveau hos eleverne – målt ved eksamensresultaterne ved folkeskolens 

afgangsprøve - har i en årrække ligget på niveau med eller været bedre end på andre 

skoler i området. Skolen bør grundigt analysere, hvorledes denne situation kan 

fastholdes og i den forbindelse overveje, om der er behov for nye tiltag i den 

pædagogiske praksis for at sikre, at fagligheden fortsat står stærkt på skolen.  

 

 
Med venlig hilsen 
 
Erling Østergaard 
Certificeret tilsynsførende  


