
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 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

10-12-2020 0.-3. klasse Dansk / 
morgenlæsning

Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

10-12-2020 0.-1. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

10-12-2020 2.-3. klasse Engelsk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

10-12-2020 4.-5. klasse Historie Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

10-12-2020 2.-3. klasse Matematik Naturfag Dorit Erhardsen  

10-12-2020 6.-8. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

10-03-2021 2.,3. Og 4. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

10-03-2021 0.-1. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

10-03-2021 4. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

10-03-2021 5. klasse Dansk/nødunde
rvisning på 
skolen af 5.

Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

26-05-2021 5.,6, og 7. kl. Morgenlæsning Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

26-05-2021 5. kl. Matematik Naturfag Dorit Erhardsen  



26-05-2021 2., 3. og 4. kl. Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

26-05-2021 6.,7. og 8. kl. Historie Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

26-05-2021 2., 3. og 4. kl. Matematik Naturfag Dorit Erhardsen  

26-05-2021 0. og 1. kl. Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har besøgt skolen tre gange i løbet af skoleåret. Ved mit besøg i december og det sidste besøg i maj var alle 
elver på skolen, mens kun 0.-4. klasse var på skolen ved mit besøg i marts.

Det har været et anderledes skoleår for både elever og lærere (og forældre) med lange perioder med 
hjemmeundervisning af alle elever og nødundervisning med diverse restriktioner.

Undervisningen har været organiseret således, at Mette, Lone og Nikolaj har stået for online undervisningen af 5.-
8. klasse, og Kasper og Kathrine har kørt ugeskemaer med deres grupper med ekstra støtte på fra Peter og Anne.

0.-1. klasses ugeskema har bestået af tre dage med dansk med kreative indslag, 1 matematikdag samt en udedag 
med ekskursion.

2.,3. og 4. klasses ugeskema har bestået af dansk, matematik og engelsk. 

To elever fra 5. klasse kom af trivselsmæssige grunde på skolen hver dag.

Ved mit sidste besøg i maj deltog jeg i morgensang, hvilket var en fornøjelse.

Eleverne sang beundringsværdigt godt med på nogle krævende - men dejlige sange herunder salmen “Det dufter 
lysegrønt af græs”. To af sangene var tilfældigvis nogle af eleverne yndlingssange, som jeg ikke kendte, men som 
jeg nød at stifte bekendtskab med, nemlig Sigurd Barrets “Danmark gennem tusind år” og Mads Langer og Trine 
Langer Carlsens “Det levende ord”.

Jeg forstår godt at disse sange bliver yndlingssange!

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

Undervisningen inden for det humanistiske område står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der 
satses på læseindlæringen, og alle elever starter skoledagen med morgenlæsning, hvor der læses på den enkelte 
elevs eget niveau. Mange elever - både de yngste og de ældste - har læst højt for mig under morgenlæsningen, og 
deres læseniveau er helt på linje med det, som man vil opleve i en folkeskole.
Alle steder på skolen - i klasserne og på gangene - står bøger fremme, så eleverne kan betjene sig selv.
Der benyttes et varieret og tidssvarende undervisningsmateriale fra de yngste klasser og op efter, hvor 
danskfagets forskellige discipliner indgår.
Historieundervisningen har været spændende  og motiverende for elverne og med en fin mundtlig fremstilling fra 
læserside.

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

2., 3. og 4. klasse arbejdede med spejling.
5. klasse arbejdede med reduktion i forbindelse med ligninger. Eleverne var motiverede og havde en rigtig god 
forståelse for emnet.
0. og 1. klasse havde været udenfor og fundet mælkebøtter, som de tegnede med rod, stængel, blade og blomst. 
En integreret del af danskundervisningen.



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

Der inddrages kreative udtryksformer i f. eks. danskundervisningen. Jeg har ikke deltaget i skemalagte fag inden 
for det praktisk musiske, men oplevet det praktisk musiske, når det indgår/ er medtænkt som en del af anden 
undervisning. 
0.-1. klasse havde haft en troldeuge på ugeskemaet. Her havde de -integreret i danskundervisningen - lavet trolde 
af græsfrø, savsmuld og sand, hvor græssfrøene spirede op og blev troldens grønne hår!

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

Ja

7.1 Uddybning

I 0.-1. klasse starter læseundervisningen med systemet ALKALÆR, de bygger på et princip om, at alle ord er 100 
procent lydrette. De to elever i 0. var allerede i marts godt på vej med at læse selv. 
I 1. klasse gennemgås den nye læsetekst grundigt, og forældrene er inddraget i deres børns læseproces med 
daglige læsetekster, der skal øves med forældre derhjemme og afsluttes med en forældreindeskrift på, at det er 
gjort.
2.,3. og 4. klasse var i gang med at lytte til en podcast - en fortælling af Kenneth Bøgh Andersens “Landet på den 
anden side” under DR-Skole. Forskellen mellem at lytte til en lydbog og en podcast er, at der i en podcast er flere 
lydelementer inddraget, hvilket gør det mere spænden af lytte til, ligesom fortælleren kan resumerer efterhånden. 
Podcasten kan lyttes fra 8 år, men de tilhørende opgaver er beregnet for 4. klasse, så her skulle der altså 
differentieres, så det kun var eleverne fra 4. klasse, der skulle skrive et kort resume af det hørte. Et udtryk som 
eleverne blev præsenteret for, var ordet cliffhanger! 
6.-8. klasse var ved mit første besøg i december i gang med at arbejde danskfagligt med film. Eleverne havde set 
filmen “Drømmen” af Niels Arden Oplev. En fantastisk film at arbejde med i skolen til netop denne aldersgruppe. 
Eleverne arbejdede ud fra et analysehjul med punkter som: komposition, personer, miljø, tid, virkemidler, 
fortolkning og konklusion. Arbejdet afsluttedes med en afleveringsopgave om filmen.

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

Ja



8.1 Uddybning

I 2., 3. og 4. klasse blev der arbejdet med spejling, og i 5. klasse var man i fuld gang med at lære at reducere 
ligninger, hvilket de allerede havde ret godt styr på. Læreren gav eleverne nogle gode huske-redskaber til 
opgaverne. Fin oplevelse.

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

Ja

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

10.3 Uddybning

Nej, skolen er prøvefri.
Den historieundervisning, jeg har overværet, har været vældig spændende at overvære. Læreren introducerer 
stoffet på en interessant måde. Især var jeg optaget af at overvære, hvordan eleverne blev introduceret til at se en 
sammenhæng mellem de forskellige historiske tidsepoker. Som et eksempel kan nævnes, at afslutningen af 2. 
Verdenskrig bar kimen i sig til det, som vi senere benævnte den kolde krig. Nikolaj havde på en spændende måde 
visualiseret de forskellige tidsepoker på og havde linet dem op, så man sammen kunne gennemgå og finde en 
sammenhæng mellem epokerne. En spændende måde at angribe historieundervisningen på. Ligeledes blev 
eleverne introduceret for det, man kalder for kontrafaktisk historieundervisning!

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

Ja

11.1 Uddybning



Skolens samlede undevisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 
Den undervisning, jeg har overværet, har været planlagt og med tydelige mål. Undervisningsmaterialerne har 
været varierede, relevante og alderssvarende. Der har været benyttet forskellige arbejdsformer, og eleverne har 
arbejdet fint med de stillede opgaver.

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

På skolen opleves et vældigt trygt miljø, både i undervisningen og uden for undervisningen. Skolens voksne og 
eleverne omgås hinanden på en rigtig fin måde. Eleverne kan komme til orde, når de har noget på hjertet, og der 
lyttes til dem, og de voksne modtager elevernes deltagen på en positiv og inkluderende måde, hvilket giver den 
enkelte mod på at være en del af både det mindre og det større fællesskab.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Skolens hverdag er et levet eksempel på demokratisk dannelse, hvor der er plads til den enkelte og til 
fællesskabet.
I et demokrati er det nødvendigt med en vis form for pli - kald det opdragelse - for at demokrati og fællesskab kan 
udleves. I 2.,3. og 4. klasses klasseværelse var der sat nogle gode leveregler op på væggen. Leveregler som alle let 
kan efterleve og som vil forplante sig som positive ringe i vandet, når og hvis de bliver efterlevet. Her er nogle 
eksempler:
Tak fordi du satte din stol op
Tak fordi du sagde godmorgen til dine klassekammerater
Tak fordi du sagde Hej til din lærer
Tak fordi du gav ros til din klassekammerat
Og andre i samme stil!!

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

Ja

14.1 Uddybning



15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

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

Ja

17.1 Uddybning

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?



Ja

20.1 Uddybning

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

Tilsynets sammenfatning er, at Sundby Friskoles samlede undervisning og elevernes faglige standpunkt lever op til, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, ligesom skolen lever op til kravet om at forberede eleverne til at leve i 
et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for 
grundliggende friheds- og menneskerettigheder , herunder ligestilling mellem kønnene.

Nej


