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                 Marts 2020 

Tilsynets grundlag: 
På generalforsamlingen i foråret 2019 blev undertegnede genvalgt som tilsynsførende for 
Bjerregrav Friskole for skoleåret 2019-20. Tilsynsopgaven er først og fremmest et forsøg på at give 
skolens forældre en garanti for, at undervisningen og skolevirksomheden i det hele taget er som 
den skal og bør være i forhold til forældrenes forestillinger om god skole; Og i øvrigt er i 
overensstemmelse med lovgivningen. 
De formelle krav til tilsynet er formuleret således, at tilsynsarbejde i høj grad er et individuelt 
tolknings- og vurderingsarbejde. Der vil være en del, som beror på min personlige vurdering. 
 
Der er i de seneste år indgået tre store politiske aftaler om de frie grundskoler. Aftalerne har ført til 
en række ændringer i lov om friskoler og private grundskoler m.v. (friskoleloven). Bag aftalerne og 
lovgivningen ligger et politisk ønske om at forbedre og forstærke tilsynet med de frie grundskoler. 
Det har et meget bredt flertal i Folketinget været enig om.  
På den baggrund udsendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i november sidste år, efter aftale 
med de frie grundskolers foreninger, et orienteringsbrev om tilsynet med frie grundskoler. 
 
Bilag 1 viser en oversigt over de konkrete tilsynsbesøg, der er planlagt sammen med Berit 
Fomsgaard Lynderup ud fra de givne rammer i såvel Friskoleloven som Bekendtgørelse om valg og 
certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler.  
 
Som det fremgår af bilag 1 afholder jeg samtaler med de lærere, hvis undervisning, jeg har 
overværet. Trods den forholdsvis korte tidsramme lykkes det ofte at få en god drøftelse af relevante 
problemstillinger. Dagene afsluttes desuden med en samtale med skolens leder, hvor der er 
mulighed for at drøfte mere overordnede forhold på skolen. 

Tilsynets indhold: 
Som tilsynsførende er jeg særligt forpligtet på at forholde mig til følgende punkter: 

1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 
2. At skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 
3. At skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre, og dermed overholder kravet om dette 

i Friskoleloven 
4. At undervisningssproget er dansk 
5. At der ikke er modtaget donationer 
6. At der aflægges mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen og at undervisningen overværes inden 

for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt er opdelt i, i et omfang, der 
er passende i forhold til skolens størrelse - dog mindst svarende til en hel skoledag.  

7. At der med skolens leder og lærere drøftes skolens undervisningsplaner og vurderer det 
anvendte undervisningsmateriale.  

8. At der hvert år afgives en skriftlig tilsynserklæring til skolens forældre og bestyrelse samt 
indsende erklæringen til Børne- og Undervisningsministeriet i Tilsynsportalen i perioden 1. 
maj – 30. juni.  
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Punkt 4 kan jeg kort og præcist gøre rede for, idet der undervises på dansk. De øvrige punkter vil jeg 
gøre rede for i de følgende afsnit. 

Elevernes standpunkt og skolens samlede undervisning: 
Det fremgår af skolens hjemmeside at fagrækken svarer til folkeskolens fagrække, og Bjerregrav 
Friskole anvender Fælles Mål som rettesnor for undervisningen. 
Under mine besøg på Bjerregrav Friskole er jeg efterladt med det helt klare indtryk, at alt, hvad der 
foregår, er nøje overvejet, gennemtænkt og planlagt, således at de opstillede mål bliver nået, samt 
at eleverne får mulighed for at udnytte deres potentiale og dermed blive så dygtige, som de kan 
blive. 
Jeg er altid blevet godt modtaget, har oplevet venlighed og imødekommenhed på alle niveauer, det 
være sig ledelse, lærere, administrativt personale og elever. Det efterlader et indtryk af en skole, 
hvor man har en fælles forståelse og identitet. 
Det er min klare opfattelse, at skolen har dygtige og flittige lærere, som er optaget af både 
undervisning og dannelse. Personalet er dedikeret og er ikke bange for at gøre en ekstra indsats -  
hvis påkrævet. Man er meget opmærksom på hinanden, og der udvises tillid, støtte og respekt. Der 
er overalt på skolen en god stemning. 
 

• Undervisningen indenfor det humanistiske fagområde bærer præg af skolens profil som en 
skole med fokus på faglighed og dannelse. Der er oftest en klart struktureret undervisning, 
og skolen stiller aktuelle og relevante læremidler til rådighed. Skolens lærere gør flittigt brug 
af såvel skolens egne analoge læremidler, som læremidler fra CFU og læremidler fra diverse 
digitale platforme. Eleverne får mulighed for at udvikle både deres mundtlige og skriftlige 
kompetencer, og de får mulighed for at arbejde med både analyse og produktion. Lærerne 
motiverer eleverne til at udvikle både deres fagsprog og deres evne til analyse, fortolkning 
og refleksion. 

• Hvad jeg har bemærket om det humanistiske fagområde gælder også det 
naturvidenskabelige. I de naturvidenskabelige fag er der desuden et særligt fokus på det 
undersøgende og eksperimenterende. Det viser sig ved, at der i mange lektioner er et aspekt 
af praktiske øvelser, hvor eleverne både skal tilrettelægge, gennemføre og reflektere over 
opgaverne. Det viser sig også i tilrettelæggelsen af projektugerne, hvor lærerne forsøger at 
stilladsere elevernes arbejde, så de bliver reelt undersøgende i deres projekter. 

• Det praktisk-musiske fagområde er et område, der overordnet satses på for skolen. Man ser 
det fx tydeligt ved opsætningen af musical til årets skolefest, samt ved de daglige 
morgensamlinger, som har et meget højt niveau. Det praktisk-musiske prioriteres endvidere 
gennem de enkelte fag. Rundt omkring på skolen ser man også ofte små eller større 
udstillinger af arbejder, der er produceret i enkeltfaglig eller tværfaglig sammenhæng. 

 
Skolen giver i vid udstrækning mulighed for differentieret undervisning. I lærernes planlægning 
tages der altid hensyn til enkeltelevers udfordringer gennem materialevalg mv. Nogle elever gives 
mulighed for at bruge forskellige kompenserende hjælpemidler. Desuden er der afsat et ikke 
ubetydeligt antal KC-timer til de elever, der har udfordringer i dansk, matematik og engelsk. Også 
de dygtigste elever bliver i perioder mødt med ekstra udfordringer. 
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Skolens forberedelse af eleverne i forhold til frihed og folkestyre: 
 
Skolen hviler i sit virke på den stolte danske tradition, hvor frihed og folkestyre er en del af det DNA, 
der kendetegner det danske samfund. 
Gennem hele skolens virke og daglige undervisning underbygges disse demokratiske værdier 
således, at eleverne får dem "ind under huden". 
Der er fra skolens side en meget udførlig formuleret vision og praksis omkring demokratisk 
dannelse, som tydeligt fremgår af skolens hjemmeside, som alle på skolen er medinddraget i, så der 
er en rød tråd fra bestyrelse og ledelse til lærere og elever.  
Skolens kultur har ikke ændret sig på dette punkt siden sidste år, så hvad jeg iagttog sidste år har 
også været gældende i år. 
Jeg vil derfor i år gøre rede for punktet med frihed, folkestyre og demokratisk dannelse ved at 
beskrive tre korte hændelser, der hver for sig dokumenterer, hvordan Bjerregrav Friskole arbejder 
med disse områder: 

• En 5. klasse arbejder med begreberne 'at have' og 'at give'. Dette sættes ind i en diskussion 
om at leve i et demokrati, som bygger på forholdet mellem fællesskab og individualitet. 

• En 8. klasse arbejder i historie med emnet 'Systemskiftet', 'kvinders valgret' og med at øve 
sig i at reflektere over begreberne fortid, nutid og fremtid. 

• En 7. klasse arbejder med nyhedsstof, som fører frem til emner som; Hvad er en nyhed? Om 
begrebet 'Fake News' og pressens rolle i et demokratisk samfund. 

 
De tre små hverdagsfortællinger illustrerer for mig at se, hvordan skolen både gennem indholdsvalg 
og pædagogisk praksis forbereder eleverne til at leve og involvere sig i et samfund, hvor den enkelte 
må tage stilling og ansvar – men hvor den enkelte også må respektere, at andre kan have andre 
værdier og komme til andre slutninger. 
Eleverne er gode til at lytte til hinanden, de er gode til at argumentere og til at debattere, og de 
kender værdien af den gode og konstruktive dialog, der er så vigtig en del af den daglige 
undervisning, men sandelig også den gode omgangstone blandt eleverne indbyrdes, hvor den 
gensidige respekt træder tydeligt frem. 
Der er ingen tvivl om, at eleverne er klar over, at dialog og argumentation er vejen frem mod 
gensidig forståelse - som en vigtig hjørnesten i et demokratisk samfund. 
 
I hele undervisningen (både den fagdelte og den mere emne- og projektorienterede undervisning) 
finder der også en demokratisk socialisering sted. Eleverne er konstant i gang med at lære at 
samarbejde, at lytte til andre og selv ytre sig, at give og modtage respons, at overholde deadlines 
osv. Det er mit klare indtryk, at lærere og ledelse på Bjerregrav Friskole er meget bevidste om, at 
der både skal arbejdes med at støtte elevernes evne til at være individer og til at indgå i 
fællesskaber, som bygger på gensidig respekt. 
 
Det er min overbevisning, at alle skolens elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelsesmedlemmer 
har indflydelse på skolens daglige virke. Alle kan udtale sig, men beslutninger træffes i forskellige 
råd/udvalg, idet der skal være et rimeligt forhold mellem rettigheder, pligter og ansvar.  
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Afsluttende erklæring: 
Som tilsynsførende er jeg altid blevet mødt med åbenhed og imødekommenhed, når jeg har besøgt 
Bjerregrav Friskole. Omgangstonen er på alle planer god, og samværet er over alt præget af gensidig 
respekt. Det er med til at skabe et trygt og godt miljø, der giver eleverne mulighed for at få fuldt 
udbytte af undervisningen. Således står de, efter min vurdering, godt rustet, når de skal videre med 
en ungdomsuddannelse. 
 
Det er mit klare indtryk, at undervisningen på Bjerregrav Friskole fuldt ud står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen foregår på dansk, og elevernes standpunkter i 
dansk, engelsk og matematik er tilfredsstillende. Der er en stærk evalueringskultur, som der i 
indeværende skoleår er særlig fokus på sammen med områderne selvindsigt og feedback. Jeg har 
haft adgang til enkelte læreres evalueringsark af forskellige undervisningsprojekter. På Bjerregrav 
Friskole er der trygge læringsmiljøer, hvor høj faglighed, kreativitet og nysgerrighed, fordybelse og 
refleksion – og ikke mindst vedholdenhed - danner grobund for selvindsigt og udvikling hos den 
enkelte elev. Lærerne har en anerkendende og tillidsbaseret relation til eleverne, med fokus på 
elevinddragelse; Med eleven i centrum! 
  
Skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre og bidrager til elevernes 
demokratiske dannelse!  
 
 
Tilsynsførende 
Sven Primdal 
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Bilag 1: Besøgsoversigt for skoleåret 2019-2020 
 
 
Datoer for tilsynsbesøg 
 

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende  
27-09-2019 7. klasse Dansk Humanistiske fag Sven Primdal 

 

27-09-2019 8. klasse Historie Humanistiske fag Sven Primdal 
 

27-09-2019 7. klasse Matematik Naturfag Sven Primdal 
 

27-09-2019 5. klasse Dansk Humanistiske fag Sven Primdal 
 

27-09-2019 8. klasse Engelsk Humanistiske fag Sven Primdal 
 

27-09-2019 Alle Morgensamling Praktiske/musiske fag Sven Primdal 
 

27-09-2019 Alle Bevægelse Praktiske/musiske fag Sven Primdal 
 

28-11-2019 4. klasse Matematik Naturfag Sven Primdal 
 

28-11-2019 3. klasse Dansk Humanistiske fag Sven Primdal 
 

28-11-2019 6. klasse Matematik Naturfag Sven Primdal 
 

28-11-2019 5. klasse Dansk Humanistiske fag Sven Primdal 
 

28-11-2019 4. klasse Dansk Humanistiske fag Sven Primdal 
 

28-11-2019 Alle Morgensamling Praktiske/musiske fag Sven Primdal 
 

28-11-2019 Alle Bevægelse Praktiske/musiske fag Sven Primdal 
 

18-02-2020 6. klasse Engelsk Humanistiske fag Sven Primdal 
 

18-02-2020 5. klasse Dansk Humanistiske fag Sven Primdal 
 

18-02-2020 5. klasse Bevægelse Praktiske/musiske fag Sven Primdal 
 

18-02-2020 Alle Samling Praktiske/musiske fag Sven Primdal 
 

18-02-2020 2. klasse Dansk Humanistiske fag Sven Primdal 
 

18-02-2020 3. klasse Musik Praktiske/musiske fag Sven Primdal 
 

18-02-2020 5. klasse Matematik Naturfag Sven Primdal  

 

• Efter hver time havde jeg samtale med den pågældende lærer 

• Efter hvert besøg afsluttedes dagen med en samtale med skolens leder 

• Jeg har løbende haft uformelle samtaler med elever og ansatte udenfor undervisningen 

• Ud over ovenstående besøg har jeg holdt mig orienteret via skolens intranet/hjemmeside 

• 02-04-2020: Medvirken ved skolekredsens årlige generalforsamling på skolen. 
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