
Til bestyrelse og forældrekreds ved Sundby Mors Friskole på skolens generalforsamling tirsdag den 
21. april 2009.                                           

Tilsynsrapport. 

Udover forældrekredsens tilsyn med skolens virksomhed vælger forældrekredsen en person, som skal 
varetage det eksterne tilsyn. Den tilsynsførende skal have faglige og pædagogiske kvalifikationer, så 
vedkommende er i stand til at varetage et tilsyn med undervisning på grundskoleniveau. Den tilsynsførende 
skal beherske dansk i skrift og tale og må ikke tilhøre forældrekredsen, må ikke  være medlem af 
skolebestyrelsen, må ikke være ansat på skolen og må ikke være gift med eller nært beslægtet med ansatte 
på skolen. 

Ved besøg på skolen skal vedkommende holde sig a´jour med skolens virksomhed og udtale sig om 
børnenes udbytte på følgende områder: 

1 børnenes samlede udbytte af undervisningen – specifikt udbyttet i dansk, regning/matematik og 
engelsk 

2 hvorvidt skolen i hele sit virke forbereder børnene til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 
med grundlæggende respekt for menneskerettighederne 

3 vurdere det anvendte undervisningsmateriale. 

Ad 1) I perioden maj 2008 til april 2009 har jeg besøgt skolen ved en række lejligheder: emnefremlæggelse, 
musikarrangementer, åben morgensang samt den daglige undervisning i grupper sammensat på forskellig 
vis afhængig af indhold, form og hensigt. Det er min opfattelse gennem disse besøg, at børnenes udbytte af 
undervisningen fuldt ud lever op til sammenligningen med en dansk folkeskole. Der ydes en betydelig 
indsats i de tre nævnte grundfag. Faget natur/teknik har høj prioritet - eksempelvis ved en del udeaktiviteter. 

Sang/musik og billedkunst præger skolens dagligdag ved synlige og hørlige resultater. F.eks. har skolen ved 
ugentlige lektioner inddraget Musikskolen på Mors til børn med særlige interesser og evner. 

Den ældste gruppe børn vandt i november 2008 blandt 7 deltagende klasser Morsø Folkeblads 
aviskonkurrence:”Skriv til avisen ”. Skolens avis:”360 grader” skrev om lokalsamfundet Sundby. 

Skolen deltager i teater-, idræts- og miljøarrangementer med andre skoler. Den arrangerer desuden hvert år 
i maj måned den årlige ”Børnekultur- og musikfestival” med deltagelse af udefrakommende grupper og 
solister i samarbejde med Sundby Idrætsforening. 

Ad 2) Hvis en skole skal forberede børnene på et demokratisk samfund som det danske, må det ske ved, at 
de ansatte er rollemodeller i denne proces. Det er et fremherskende træk ved skolen, at børnene tages med 
på råd, men altid i et relevant og overskueligt omfang. Samværet er præget af tillid, åbenhed og respekt. 

Ad 3) Undervisningsmaterialet, som skolen anvender, er tidssvarende med en god pædagogisk såvel som 
faglig vinkel. IT-mæssigt er skolen fuldt udstyret, hvilket betyder, at børnene er fortrolige med mediets 
muligheder og begrænsninger, og at helt aktuelle hændelser og forløb nemt omsættes til daglig 
undervisning.  

 

Sundby Mors den 20. april 2009 

Keld Andersen, Sundby Mors – forældrevalgt, ekstern tilsynsførende.  
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