
Fra 2014 

Til forældrekreds og bestyrelse ved Sundby Mors Friskole på skolens generalforsamling tirsdag den 29. april 
2014. 

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

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. 

Siden sidste års generalforsamling har jeg besøgt skolen og de enkelte klasser ved en række lejligheder.  Det er min 
opfattelse gennem disse besøg, og gennem samtaler med børn, lærere og leder, at børnenes udbytte af undervisningen 
fuldt ud lever op til sammenligningen med en dansk folkeskole. 

Ad 1.  Undervisningen på skolen veksler mellem fagundervisning og projektundervisning af forskellige slags. 
Fortælling er et fast punkt på skemaet i forbindelse med morgensang – jævnligt som åben morgensang. 

Den faglige læring går hånd i hånd med helhedsforståelse således, at det enkelte barns udviklingstrin tilgodeses. 
Udbytte, læring og udvikling viser sig ved en række af de projekter og undervisningsforløb, som børnene gennemlever. 
Ude-skolepraksis sætter børnene i stand til at forstå verden – såvel naturen som kulturen – ved at arbejde med naturen 
og dens materialer, ved at møde kulturen på udvalgte steder og ved at opleve samfundet og demokratiet. Natur og 
teknik har vigtige og gode lærings- og erkendelsesredskaber. Rejser i ind- og udland bidrager på samme måde. 

Skolen deltager i teater-, sang/musik-, idræts- og miljøarrangementer: Musical m.egne tekster, dragter og musik, 
arrangerer ”Børnekultur og Musikfestival”, Thy Master Class besøg, Ren-by arrangement, aviskonkurrence – lokalt nr.2 
og fortsatte ved den landsdækkende konkurrence, udsmykning af skolen, 

Fremmedsprogsundervisningen starter med engelsk i 2. eller 3. klasse afhængig af samlæsningsmodellen og tysk senest 
på 7. klassetrin. P-fag giver børnene erfaring med kreative og praktiske processer. 

Ad 2. Hvis en skole skal forberede børnene på at leve i 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 gennem 
samtaler og altid i et relevant og overskueligt omfang. Samværet er præget af tillid, åbenhed og gensidig 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 28. april 2014 
Keld Andersen, Sundby Mors – forældrevalgt, ekstern tilsynsførende. 

	


