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Att. 

Bestyrelsesformand  

Anne-Mette Nygaard Jørgensen 

 

 

Tilsynserklæring for Gjerndrup Friskole 

skoleåret 2018-2019 

 

Udarbejdet af certificeret tilsynsførende: 

Heidi Slominski, obbekjærvej 9, 6760 Ribe. slominski@mail.dk 

 

I henhold til lov om tilsyn i de frie skoler, er jeg blevet valgt til, at føre tilsyn med Gjerndrup 

Friskole. 

Valget som tilsynsførende forpligter undertegnede at føre tilsyn med bl.a. følgende: 

 Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 

 At skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves af Folkeskolen. 

 At skolen overholder Friskolelovens § 1, stk 2, hvori der står:  

”Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et 

samfund med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt 

for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 

kønnene”. 

 At sikre at undervisningen foregår på dansk 

Denne tilsynserklæring afgives på grundlag af 3 aflagte tilsynsbesøg som har bl.a. indeholdt 

observation af morgensamling, matematik, dansk, historie, engelsk, samfundsfag, kristendom, 

historie samt udarbejdelse af projektopgave. 
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Besøgene har været tilrettelagt på denne måde, at hvert besøg foregik i henholdsvis indskoling, 

mellemtrin og overbygningen.  

 

 
  

Udover overværelse af undervisningen har undertegnede haft samtaler med ledelsen, et bredt 

udsnit af skolens ansatte og eleverne både før og efter overværelse af undervisningen. 

 

I forbindelse med besøgene, har undertegnede haft en dialog med lærerne omkring planer, mål, 

undervisningsdifferentiering m.m. i forbindelse med undervisningens planlægning og 

gennemførelse. Disse planer lever både op til skolens mål, fælles mål og Undervisningsministeriets 

krav.  

Med overværelse af undervisningen har undertegnede ligeledes kunne konstatere, at der er 

overensstemmelse imellem mål, planlægning og den praktiske gennemførelse.  

 

 Alle dage startede med morgensamling i gymnastiksalen, hvor alle elever deltog. Det er dejligt at 

se så mange engagerede elever og voksne i formidlingens - og fortællingens kunst, fejring af 

fødselsdage, morgenbøn og musikalske indslag. 
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Undervisningen som jeg har overværet har været meget forskellig, men jeg har noteret mig, at der 

er plads til det enkelte barn og at undervisningen foregår i en anerkendende, struktureret ramme 

og med en tydelig klasserumsledelse. 

 

 
 

Uanset hvilke udfordringer man har som elev, så forsøger både personale og ledelse så vidt muligt 

at inkludere den enkelte elev og sikrer, at der tages hensyn til den enkelte elev og dens 

forskelligheder.  

Elever som jeg har talt med i forbindelse med besøgene, giver klart udtryk for, at de føler sig set, 

anerkendt og udvikler sig både fagligt og socialt i Gjerndrup Friskole. 

Undervisningen bærer tydelig præg af skiftende aktiviteter, herunder klasseundervisning, 

samarbejde – to og to, gruppearbejde, selvstændigt arbejde og samarbejde på tværs af klasserne. 

 

 
 

Ved mit sidste tilsynsbesøg arbejdede nogle af eleverne i overbygningen med projektet ”De 17 

verdensmål”. I år vil projektfremlæggelsen foregå anderledes, idet opgaven skal være en synopsis 

med et kreativt indslag eller produkt. Fremlæggelsen vil foregå i mindre workshops og med ca. 5 

minutters info om det valgte verdensmål.   
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Undervisningsmaterialer og IT udstyr: 

Undervisningsmaterialet som benyttes er sammenlignelige med materiale som ligeledes benyttes i 

folkeskolen. 

Undervisningen bærer præg af en gradvis implementering af IT i undervisningen. 

Skolens arbejder så vidt muligt med: bring our own devices / medbring egen computer. 

Computere bliver benyttet som et arbejdsredskab og derudover benytter flere af de ansatte de 

digitale læringsmidler som er til rådighed på nettet. 

Gennem samtaler med ovenstående elever, forældre, personale og ledelse og observationer af 

undervisningen blev det tydeligt, at Gjerndrup Friskole lever op til at forberede eleverne til at leve 

i et samfund med frihed og folkestyre. 

 

 
 

På skolen hersker en god og anerkendende atmosfære, hvor der ud fra mine observationer - er 

plads og respekt for den enkelte elev. 

Afslutningsvis har jeg efter tilsyn haft løbende samtaler med skolens leder vedr. 

undervisningsplaner, materialer og elevernes standpunkter. 

Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Gjerndrup Friskole drives i fuld overensstemmelse 

med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med 

hvad der almindelig kræves af folkeskolen og foregår på dansk. 

Jeg har ikke modtaget henvendelser fra forældre eller andre angående forhold vedrørende 

undervisningens kvalitet på skolen. 

Jeg har på mine besøg på skolen klart fået det indtryk, at skolen er velfungerende med en høj 

faglighed, rummelighed og gode relationer i mellem elever og lærer, som skaber tryghed og plads 

til forskellighed. 

Undervisningen står tydelig mål med, hvad der almindeligvis opnås og kræves i folkeskolen.  
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Da det er min sidste rapport og sidste år som tilsynsførende v. Gjerndrup Skole, vil jeg gerne 

benytte lejligheden til, at takke alle for et godt samarbejde. 

 

Held og lykke fremover. 

Heidi Slominski 

Certificeret tilsynsførende 

 


