
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Forlev Friskole:





1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
325007

Skolens navn:
Forlev Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Helle Pia Kirkelund 

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

10-10-2018 Alle klasser Emneuge med 
fokus på 
bevægelse og 
idræt

Praktiske/musiske 
fag

Helle Pia Kirkelund 

05-11-2018 0. klasse Trivsel Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

05-11-2018 1. klasse Dansk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

05-11-2018 2. klasse Dansk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

05-11-2018 3. klasse Matematik Naturfag Helle Pia Kirkelund 

05-11-2018 5. klasse Historie Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

05-11-2018 6. klasse Natek Naturfag Helle Pia Kirkelund 

05-11-2018 7. klasse Tysk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

20-03-2019 1. klasse Matematik Naturfag Helle Pia Kirkelund 

20-03-2019 2. klasse Matematik Naturfag Helle Pia Kirkelund 

20-03-2019 3. klasse Dansk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

20-03-2019 5. klasse Dansk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

20-03-2019 6. klasse Matematik Naturfag Helle Pia Kirkelund 



20-03-2019 7. klasse Samfundsfag Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

20-03-2019 9. klasse Matematik Naturfag Helle Pia Kirkelund 

20-03-2019 9. klasse Geografi Naturfag Helle Pia Kirkelund 

20-03-2019 7. - 9- klasse H-fag Praktiske/musiske 
fag

Helle Pia Kirkelund 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg følger Forlev Friskole via skoleintra – en gennemsigtig og yderst velinformerende portal, som på allerbedste 
vis præsenterer skolens virke i stort og småt. Jeg har adgang til relevante planer, skemaer og undersøgelser. 
Ligeledes modtager jeg skolens månedsbrev ”Tegnestiften”, som giver et godt indblik i og overblik over de enkelte 
måneders aktiviteter og traditioner.

Før besøgene ser jeg ugeplaner. Under besøgene drøfter jeg tilrettelæggelsen af undervisningen og 
undervisningsforløbene med lærerne. Jeg deltager i undervisningen og får hermed indblik i materiale, 
differentiering og gennemførelse af den planlagte undervisning. Jeg taler med eleverne om deres arbejde, ser 
forskellige elevbesvarelser, læser med dem og hjælper dem gerne i undervisningen, hvilket giver mig et godt 
overblik over læring og niveau.

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.

 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

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.

 Uddybning

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.

6.2 Uddybning

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

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk



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

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

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

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

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

Ja

8.1 Uddybning

Progression, faglig fordybelse, indsigt, undren, kreativitet og innovation kombineres med relationel dannelse i 
fællesskabet samt viden om krav og rettigheder. 
Mundtlige, skriftlige og praktisk/musiske aktiviteter supplerer hinanden fint og bidrager til elevernes alsidige 



læring. 
Forlev Friskole har også en IT undervisningsplan, og elektroniske hjælpemidler inddrages løbende og naturligt i 
læringsprocesserne alt efter klassetrin. Forlev Friskoles undervisningsmaterialer både de elektroniske og de trykte 
er blandt de mest gængse.
"Vi prioriterer udfoldelse i og erfaring med den fysiske verden over den virtuelle. Derfor benyttes tablets kun i 
begrænset omfang i indskolingen".
Med på beatet – men med omtanke. Skolen udlever ”at følge med tiden – ikke med strømmen”, hvilket skolens 
daglige virke og undervisningen også afspejler. Undervisningsmiljøet er præget af engagement og ligeværdig 
dialog, og skolens samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering i alle henseender fuldt ud mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i den danske folkeskole.

9 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

 Uddybning

Forlev Friskole er en Grundtvisk skole med danske demokratiske traditioner. Skolens værdigrundlag, som bl.a. 
omhandler frihed, fællesskab og folkelighed italesættes og udleves.
Morgensamling med ”Fadervor” og sange og salmer er afsættet til skoledagen. Ord og fortælling bliver, som 
skrevet står i skolens værdigrundlag, levende, fordi de skabes af ”det, der kommer fra hjertet”, og respekt for 
mangfoldighed på tværs af f.eks. aldersgrupper og køn er fremherskende. Alle på skolen bliver set og hørt, når de 
ønsker at give deres mening til kende.
Skolens daglige virke bygger på demokratiske beslutningsprocesser, værdidiskussioner og samarbejdsprocesser. 

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

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

Ja



 Uddybning

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 Uddybning

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

Ja

10.1 Uddybning

12. Donationer 

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

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

12.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

13. Tilsynets sammenfatning

Nej



Både elever og ansatte på Forlev Friskole er yderst engagerede og deltagende, og der er altid en kærlig hånd til at 
hjælpe på vej, når der f.eks. inviteres til samarbejde på tværs af klasser. Den enkelte elev bliver set, hørt og 
anerkendt i både det store og det små.

Tryghed, tydelighed og ordentlighed præger skolens daglige virke, og der arbejdes med konstruktive feedback-
processer og evaluering både mundtligt og skriftligt. Der etableres gode og trygge læringsmiljøer og processer, der 
bl.a. hviler fint på Forlev Friskoles værdigrundlag, om frihed, fællesskab, levende dialog - og rettigheder er italesat. 

Opmærksomhed, læring og alsidig dannelse går hånd i hånd og skaber livsduelige børn både i og udenfor 
klasselokalets rammer. Skolens samlede undervisning står i alle henseender fuldt ud mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i den danske folkeskole.


