
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 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

29-08-2019 3. klasse Musik Praktiske/musiske 
fag

Helle Pia Kirkelund 

29-08-2019 4. klasse Engelsk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

29-08-2019 5. klasse Håndværk & 
Design

Praktiske/musiske 
fag

Helle Pia Kirkelund 

29-08-2019 6. klasse Musik Praktiske/musiske 
fag

Helle Pia Kirkelund 

29-08-2019 8. klasse Idræt Naturfag Helle Pia Kirkelund 

29-08-2019 9. klasse Dansk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

13-11-2019 0. klasse Matematik Naturfag Helle Pia Kirkelund 

13-11-2019 2. klasse Trivsel Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

13-11-2019 3. klasse Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Helle Pia Kirkelund 

13-11-2019 3. klasse Idræt Naturfag Helle Pia Kirkelund 

13-11-2019 4. klasse Dansk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

13-11-2019 8. klasse Naturfag Naturfag Helle Pia Kirkelund 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg



Et planlagt tilsynsbesøg 13. marts 2020 blev aflyst pga lockdown.

Tilsynets sammenfatning findes sidst i erklæringen.

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

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

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

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

Ja

7.1 Uddybning

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

Ja

8.1 Uddybning

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? 

Ja

10.3 Uddybning

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

Ja

11.1 Uddybning

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. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

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

Ja

17.1 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 

* Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk er en vurdering af det faglige niveau set i relation til 
de faglige krav, der er opstillet for de enkelte fag. 

Grundet lockdown blev mit besøg d. 13. marts 2020 aflyst. Der var planlagt besøg i bl.a. dansk i indskoling og på 

Nej



mellemtrin, engelsk i udskolingen samt matematik i udskolingen. Da jeg har været tilsynsførende på Forlev i 3 år, 
kan jeg ved at sammenholde de foregående års besøg med de besøg, jeg har haft i indeværende tilsynsår, danne 
mig et indtryk af niveauet og læringen på de pågældende klassetrin. 

Elevernes faglige niveau i ovennævnte fag er fuldt ud på højde med eller over niveau med folkeskolen.

* Om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. Den samlede undervisning vurderes bl.a. på progression i fagene fra indskoling til mellemtrin til 
udskoling. 

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. Tilsynet gennemføres ved overværelse af fællesundervisningen og elevernes 
individuelle og fælles opgaveløsninger. Under besøgene drøfter jeg tilrettelæggelsen af undervisningen og 
undervisningsforløbene med lærerne. Jeg spørger ind til undervisningens indhold, og lærerne får mulighed for at 
uddybe deres valg af temaer og arbejdsformer. 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.

Mundtlige, skriftlige og praktisk/musiske aktiviteter supplerer hinanden fint og bidrager til elevernes alsidige 
læring. Forlev Friskoles undervisningsmaterialer både de elektroniske og de trykte er velvalgte, moderne og 
alderssvarende.

Engagement, positivitet, glæde, respekt, mod og vilje er de ord, der kommer først til mig efter mine besøg på 
Forlev Friskole. På Forlev Friskole er der altid god energi og stemning, og engagementet er stort. Jahatten er på, og 
positivitet og glæde præger tilgangen til opgaver og læring. 

Denne livsglæde oplevede jeg bl.a. ved et besøg i 6. klasse musik, hvor både ukuleler og boomwhackers bidrog til 
aktivitet og deltagelse hos alle. Her transformeredes energi og sammenspil til fælles glæde. Eleverne var 
koncentrerede, og nummeret skulle senere fremføres til et arrangement på skolen.

Ved et andet besøg i idræt i 3. klasse var samarbejdsøvelser og trivsel en naturlig del af dagens aktiviteter. 
Superhelteidræt bød på udfordringer, grin og højt aktivitetsniveau.

Kontinuitet, velforberedt undervisning, eksperimenterende læring og AHAoplevelser bidrager til 
erkendelsesprocesser og forståelse. Som en lidt tilbageholdende elev i 9. kl. udbrød efter at have undret sig over, 
hvordan analysen af en artikel skulle kunne udfærdiges; ”Nå men så er det jo ikke så svært”…. Det siger jo rigtigt 
meget. Så må missionen siges være lykkedes. 



En god omgangstone, en altid hjælpende hånd og sikker klasseledelse hjælper til, at den enkelte kan føle sig set, 
hørt, forstået og anerkendt i læringsprocesserne og fællesskabet. Ligeværdig dialog skaber mod, og med mod 
følger vilje. To vigtige følgesvende både i lærings- og dannelsesprocesser i og uden for klasselokalet. 

Med trivsel i fokus og opmærksomhed på, at denne udleves, skaber Forlev Friskole grobund for god læring og fin 
progression.

Skolens samlede undervisning står i alle henseender fuldt ud mål med, hvad der almindeligvis kræves i den danske 
folkeskole. 

* Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler 
og styrker elevernes demokratisk dannelse og deres kendskab til og respekt for friheds- og menneskerettigheder 
herunder ligestilling mellem kønnene.

Forlev Friskole har eksisteret i mere end 150 år, og hele skolen og dens virke er dybt forankret i den danske 
friskoletradition. 

Morgensamling med Fadervor, sange, salmer, fortælling, kreative indslag, og personlig fødselsdagssang er et godt 
afsæt for skoledagen. Både store og små rummes i dette fælles forum, og alle kan komme til orde uanset, hvor 
stort eller småt emnet er. 

Demokratisk dannelse er i fokus. Skolen har et velfungerende elevråd, som inddrages aktivt i skolens hverdag og 
fest, hvilket understreger meningsskabelse og værdi i demokratisk arbejde. At gøre noget for andre, have respekt 
for mangfoldighed og virke aktivt i samarbejde med og for andre på lige fod uanset alder, køn, tanke og tro er en 
del af hverdagen på Forlev Friskole. 

Skolen har livskundskab på skemaet og samfundsfag er i fagpakken helt fra 7. klasse. 

Forlev Friskole forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler 
og styrker elevernes demokratisk dannelse og deres kendskab til og respekt for friheds- og menneskerettigheder 
herunder ligestilling mellem kønnene.

*Om undervisningen sikrer en alsidig personlig udvikling. Med alsidig udvikling tænkes emotionelt, intellektuelt, 
fysisk, socialt, etisk, æstetisk. Faglig fordybelse, indsigt, undren og innovation kombineret med relationel dannelse 
i fællesskab og viden om krav og rettigheder understreger helt klart, at dette krav opfyldes til fulde.

*Undervisningssproget er dansk undtagen i sprogfagene.


