
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 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

03-03-2022 8. klasse Matematik Naturfag Dorit Erhardsen  

03-03-2022 5.-6. klasse Historie Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

03-03-2022 7.-8. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

03-03-2022 4.-5. klasse Matematik Naturfag Dorit Erhardsen  

03-03-2022 3.-4. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

03-03-2022 0.-2. klasse Musik Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

03-03-2022 7.-8. klasse Engelsk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

03-03-2022 0.-2. klasse Matematik Naturfag Dorit Erhardsen  

03-03-2022 3.-4. klasse Naturfag Naturfag Dorit Erhardsen  

30-03-2022 0.-4. klasse Morgenlæsning Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

30-03-2022 5.-6. klasse Historie Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

30-03-2022 3.-4. klasse Matematik Naturfag Dorit Erhardsen  

30-03-2022 0.-2. klasse Naturfag Naturfag Dorit Erhardsen  



30-03-2022 5.-6. klasse Dansk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

30-03-2022 7.-8. klasse Tysk Humanistiske fag Dorit Erhardsen  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har besøgt skolen to forskellige undervisningsdage i 2022.

Det er altid en god oplevelse at komme på skolen, hvor man mødes af imødekommende leder/ærere. 

Jeg har været med til morgensang begge tilsynsdage. Eleverne samles i gymnastiksalen (hvor de sidder på gamle 
kirkebænkehynder). Alle synger rigtig godt med, og man synger et bredt udvalg af salmer og sange.

Skolen har fået opdateret sit fysik- og sløjdlokale i den gamle lærerbolig. Det så rigtig godt ud og er et stort plus 
for skolen.

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

0.-4. klasse starter hver dag med morgenlæsning for at styrke elevernes læseindlæring. Nogle af eleverne læste 



højt for mig, og det gjorde de på en alderssvarende måde med de forskelligheder, der altid vil være mellem de 
enkelte børn.

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

0.-2. klasse var i gang med et spændende naturfagsemne om solsystemet. Planeterne var lavet i balloner med 
papmache udenom, og klassen var nu i gang med at hænge dem op i den rigtige rækkefølge i forhold til solen og 
hinanden. 
3.-4. klasse havde i deres naturfagstime sanset og duftet til og dissekeret vintergækker og vidste nu en masse om 
planten, at det var en løgplante med firkantede blade med voks, at blomsten havde tre hvide kronblade mv.

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

0.-2. klasse havde musik, hvor de først havde sjove sange med bevægelse. Dernæst skulle de indøve en ny sang 
med toner og rytme på instrumenter.
Alle skolens elever har musik på skemaet.
5.-6. Klasse var i fuld gang køkkenet med at lave flute og løgsuppe. Så dejligt ud!

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

Ja



7.1 Uddybning

3.-4. klasse var i gang med at få kendskab til det norske sprog. De så Supernytt, som er en norsk pendant til danske  
Ramasjangs Ultranyt. Herefter klassegennemgang af, hvor meget de havde forstået. Når man er er færdig med en 
opgave, kan eleverne selv gå i gang med mange forskellige typer danskopgaver, der ligger fremme i klassen.
5.-6. klasse så Kim Fupz Aakesons film Miraklet, som de efterfølgende skulle lave filmanalyse af.
7.-8. klasse var i en opstartsfase med romanen “Soldater græder ikke” af Jesper Nikolaj Christensen. I tilknytning til 
romanen skulle der laves opgaver fra Gyldendals online portal, som skolen abonnerer på.

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

Ja

8.1 Uddybning

0.-2. klasse lavede mønstre. 3.-4. klasse havde tabeltræning med addition, 4.-5. klasse genopfriskede omkreds, 
areal og rumfang, og at tallenes rækkefølgen er ligegyldig ved plus og gange. Eleverne er begyndt at bruge 
lommeregner. Ældste gruppe arbejdede med ligninger og løsningsmængder, herunder hvordan hæver man en 
plusparentees, og hvordan hæver man en minusparentes?

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

Ja

9.1 Uddybning

7.-8. klasse arbejdede med temaet “Secret societies” herunder The Knights Templar, hvor eleverne bl a skulle lave 
et interview med hinanden og optage det på deres mobil telefoner.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

10.3 Uddybning

5.-6. klasse brugte Gyldendals historieportal i deres arbejde med gennemgang af forskellige årtier bl.a. 50erne 



med Marshall hjælpen og 80’erne. Ældste årgang øvede fremlæggelse i kulturfag, der dækker historie og 
samfundsfag.

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

Ja

11.1 Uddybning

Skolens samlede undervisningstilbud og elevernes faglige standpunkt står ud fra en helhedsvurdering mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
Undervisningen er planlagt, veltilrettelagt og alsidig, og der benyttes forskellige undervisnings- og arbejdsformer. 
undervisningsmaterialerne er fagligt og pædagogisk kvalitetsmæssigt helt i orden og tilpasset eleverne alder og 
niveau. 

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

Se nedenstående

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

På skolen er der en ordentlig og respektfuld omgangstone mellem lærere og elever.
Der opleves et trygt undervisnings - og læringsmiljø
Der gives plads til elevernes forskellighed
Det enkelte barn bliver set og anerkendt
Eleverne får lov at komme til orde
Alle elever behandles ligeværdigt uanset køn
De voksne er gode rollemodeller



Hele skolens dagligdag er med til at danne eleverne til at indgå i og være en del af et demokratisk samfund

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

Ja

14.1 Uddybning

Se ovenstående

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?

Nej

17.1 Uddybning



18 Er skolens elever blevet opfordret af skolens leder til at danne elevråd eller på anden 
demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen? (jf. friskoleloven § 1, 
stk. 4)?

Nej

18.1 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?

21.1 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

1239,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

Nej



Tilsynets sammenfatning er, at skolens samlede undervisningstilbud og elevernes faglige standpunkt lever op til, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og 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.


