
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Sundby Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
773031

Skolens navn:
Sundby Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Dorit Erhardsen  

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

24-10-2019 O.-7. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

24-10-2019 5.,6. og 7. klasse Naturfag Naturfag Dorit Erhardsen  

18-06-2020 5., 6. og 7. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

18-06-2020 4. Klasse Engelsk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

18-06-2020 4. klasse Tysk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

18-06-2020 2. og 3. Matematik Naturfag Dorit Erhardsen  

18-06-2020 1. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har besøgt skolen to gange dette skoleår - coronaepidemien forhindrede et tredje besøg. 

Jeg har ved mit første besøg deltaget i morgensamling, hvor der blev sunget en salme, 2 sange og en sang fra 
højskolesangbogen. Ved mit anden besøg, hvor der var nødundervisning, var det dejligt at se, at skolens 
fantastiske udeområder blev inddraget.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?



Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Jeg har overværet læsning i alle klasser. Bl. a. overværede jeg en lille elev i 1. klasse læse op for en kammerat i O., 
og det gik rigtig godt. Dernæst var jeg hos 3. og 4. klasses elever, der var rigtig dygtige til at læse. Der var masser  
af bøger med forskellig sværhedsgrad, som eleverne kunne vælge imellem. Søde og engagerede elever.
I tysk læste og oversatte eleverne en tekst. God selvdisciplin i gruppen.

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

5., 6. og 7. klasse havde naturfagsmaraton. Naturfagslæreren havde tilmeldt eleverne til forløbet 



“Naturfagsmaraton” i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus. Eleverne var inddelt grupper og kunne arbejde 
med forskellige sjove temaer som: Byhaven - her skulle eleverne opfinde et vandingssystem, Den smarteste 
lejlighed - her var opgaven at finde en smart måde at tænde og slukke lyset, En rotte i fælden - her skulle der 
bygges en rottefælde. Andres opgaver var: Lyd i byen, Det høje tårn og Vindbilen. Til hvert emne var der særlige 
regler, der skulle overholdes i forbindelse med opgaveløsningen. Et meget spændende forløb.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Ud fra min deltagelse i morgensamlingen, hvor der blev sunget både en salme og tre forskellige sange med 
klaverledsagelse, er det mit indtryk, at skolen vægter sangtraditionen højt. Skolen har nogle fantastiske udendørs 
arealer, der virkelig indbyder til og bliver benyttet til mange forskellige former for leg og samvær.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

Skolens ældste elever var i gang med en evaluering af et forløb om noveller. Eleverne havde selv skrevet en 
novelle, som de læste op for de andre elever. De andre klappede, når novellen var læst op. En fin måde at give 
hinanden anerkendelse på. Dernæst gav læreren feedback og inddrog de andre elever i dette ved at inddrage de 
særlige genretræk, som der var blevet gennemgået i forløbet. Det var genretræk som: enstrenget handling, intens 
oplevelse fra start til slut, flad personkarakteristik ( der skal tolkes mellem linjenjerne, men på det psykologiske 
plan kan personkarakteristikken være meget tydelig/levende for læseren), kort og har ofte en åben slutning.
Eleverne havde også skrevet artikler, hvilket blev oplevet som lettere end novelleskrivningen. Fint forløb.
1. klasse var i gang med læsning efter Alineas: Den første læsning, hvortil der også var små skriftlige opgaver.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning



Eleverne i 3. klasse lavede matematikspil ud fra 3 kriterier. Nogle eleverne fangede straks reglerne, andre måtte 
have en hjælpende snak med læreren.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Eleverne indøvede sætninger gennem en leg. Læreren skrev en sætning på tavlen, som eleverne skulle svare: 
agree / don’t agree til. Efterfølgende arbejdede eleverne individuelt med opgaver.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Skole uden overbygning

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Ud fra en helhedsvurdering står skolens samlede undervisningstilbud mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen.

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som 
det danske med frihed og folkestyre?

Ja



12.1 Uddybning

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Skolen er præget af en venlig og respektfuld omgangstone. Der er plads til den enkelte elev, og der tages de 
hensyn, der er nødvendige for, at den enkelte kan være en del af fællesskabet. Lærerne tager således individuelle 
hensyn i undervisningen samtidig med, at eleverne er vandt til at arbejde i grupper og bidrage til fællesskabet. 



18. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

19. Tilsynets sammenfatning 

Det konkluderes, at skolen lever op til kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og 
folkestyre, samt at eleverne får kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 
herunder ligestilling mellem kønnene.

Nej


