
Til  forældrekreds og bestyrelse ved Sundby Friskole på skolens 
generalforsamling tirsdag den 20. april 2010. 

Tilsynserklæring. 
Tilsynsregler jfr. bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler. 

Der stilles fra ministeriets side ingen krav om nogen uddannelsesmæssig baggrund for at kunne bestride 
tilsynet ved en friskole. Men den tilsynsførende skal have sådanne faglige og pædagogiske kvalifikationer, at 
vedkommende kan varetage et tilsyn med undervisning på grundskoleniveau. Dette indebærer, at man som 
tilsynsførende holder sig a´jour med folkeskolens faglige niveau samt den almene og alsidige personlige 
dannelse, som udvikles her. Desuden skal den tilsynsførende beherske dansk i skrift og tale og må ikke      
tilhøre forældrekredsen, være medlem af skolebestyrelsen, være ansat på skolen, være ansat eller 
bestyrelsesmedlem på en anden fri grundskole eller være gift eller nært beslægtet med ovennævnte 
personer. Tilsynsførende skal ved besøg på skolen og i klasserne og ved samtale med lærere og leder 
vurdere og udtale sig om  

1) undervisningen i dansk, regning/matematik og engelsk samt børnenes udbytte af den samlede 
undervisning. 

2)  skolen forbereder børnene på at leve i et samfund med frihed, demokrati og folkestyre. 

3) det anvendte undervisningsmateriale. 

Det førte tilsyn og vurderingen heraf. 

I det forløbne år – maj 2009 til april 2010 -  har jeg besøgt Sundby Friskole ved en række lejligheder: 

den daglige undervisning, åben morgensang, koncert, skolefest, lørdagsskole, festival samt en række 
arrangementer, hvor lokalsamfundet er medspiller, og hvor børn og forældre deltager flittigt. 

Der arbejdes intenst med de tre fag: dansk m. faste læsetimer, regning/matematik og engelsk med start i 3. 
klasse. Faget natur/teknik har høj prioritet. Her samarbejdes med nabokommuneskolen om faglokale, og der 
er spirende udeskoletiltag.  Fortælling har siden skolen startede haft en central placering, hvilket mærkbart 
gør børnene til gode samtalepartnere og lyttere. Musik og sang har samme centrale, høje placering bl.a. 
med kor og bands, som munder ud i den årlige musik-festival udendørs en lørdag i maj. Billedkunst har 
skolens fulde opbakning. Senest har et emne involveret en professionel billedkunstner, som udsmykkede 
skolens sal efter idéudkast fra børnene. Desuden deltager skolen i teater-, idræts- og miljøarrangementer 
sammen med andre skoler. 

I løbet af 7. klasse, hvor puberteten for alvor brænder igennem - det kalder nogen for den indre ommøble-
ring – kan det være svært for de unge at få tilstrækkelige udfordringer. Det kommer skolen blandt andet i 
møde ved høje faglige krav og ved en udlands/studierejse i maj måned kort før lukketid. 

Samvær og samtaler mellem børnene og de ansatte er præget af omsorg, indlevelse og gensidig respekt. 
Det enkelte barn respekteres, men fællesskabet er den ramme, som man agerer i. 

Det undervisningsmateriale, som skolen anvender, er tidssvarende med såvel god pædagogisk som faglig 
vinkel. Skolens IT-værksted er moderne og nyindrettet. Her lærer børnene mediets muligheder og 
begrænsninger. 

Udfra ovennævnte deltagelse i skolens liv og gennem samtaler med børn og forældre, skoleleder og lærere 
er det min helt klare overbevisning, at børnenes udbytte i dansk, regning/matematik og engelsk såvel som i 
skolens øvrige fagkreds fuldt ud står mål med det udbytte, som børnene ville kunne få i en dansk folkeskole. 

Sundby Mors den 19. april 2010               

Keld Andersen  –  forældrevalgt, ekstern tilsynsførende.  
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