
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 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

15-09-2021 4. klasse Musik Praktiske/musiske 
fag

Helle Pia Kirkelund 

15-09-2021 6. klasse Hå/De Praktiske/musiske 
fag

Helle Pia Kirkelund 

15-09-2021 3. klasse Fortælling Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

15-09-2021 1. klasse Idræt Naturfag Helle Pia Kirkelund 

15-09-2021 5. R Hå/De Praktiske/musiske 
fag

Helle Pia Kirkelund 

15-09-2021 1. klasse Engelsk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

15-09-2021 9. klasse Fysik/kemi Naturfag Helle Pia Kirkelund 

15-09-2021 1. klasse Dansk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

28-02-2022 4. klasse Dansk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

28-02-2022 1. klasse Matematik Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

28-02-2022 7. klasse Historie Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

28-02-2022 6. klasse Natek Naturfag Helle Pia Kirkelund 

28-02-2022 5. R Dansk Naturfag Helle Pia Kirkelund 

28-02-2022 5. R Engelsk Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

28-02-2022 9. klasse Matematik Naturfag Helle Pia Kirkelund 



28-02-2022 8. klasse Samfundsfag Humanistiske fag Helle Pia Kirkelund 

28-02-2022 0. klasse Matematik Naturfag Helle Pia Kirkelund 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Se under tilsynets sammenfatning

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?

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?

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

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Landdistriktsudvikling
Slagelse kommunenk

Rådhuspladsen 11, 4200 
Slagelse

50000,00

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

71750,00 kr.

Ja



22. Tilsynets sammenfatning 

Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk:

D. 15. september besøgte jeg 1. klasse i dansk. Klassen havde læsetime med deres ”Bedstevenner” fra 7. klasse, og 
efterfølgende var der danskaktiviteter på programmet. Nogle spillede ”Søde Danskspil” fra Akalær. Andre 
arbejdede i deres bogstavmappe. Det var hyggedansk i et læringslokale fyldt med input fra dansk, engelsk og 
matematik. Eleverne arbejdede koncentreret enten alene eller sammen 2 og 2 om de opgaver eller spil, som de 
valgte.

D. 28. februar var jeg hos 4. klasse i dansk. Eleverne arbejdede med eventyr. Klassen lavede en 
repetitionsbrainstorm over genretræk. Derefter skrev de deres eget eventyr. Arbejdet var præget af ro og respekt 
for klassekammeraternes individuelle behov for hjælp og differentiering. Eleverne kunne skrive deres gode ideer 
på tavlen, således de andre klassekammerater kunne lade sig inspirere af disse. En win-win-situation, da de, der 
skrev på tavlen, følte, at de bidrog med deres input til fællesskabet, og de, der lod sig inspirere, kunne arbejde 
videre.

15. september samlede 1. klasse i engelsk op på farverne og tallene til og med 10. Sange understøttede læringen 
og motiverede til ny indlæring af eksempelvis frugter og dyr.

D. 28. februar besøgte jeg 0., 1., og 9. klasse i matematik. 0. arbejdede med symmetri og hyggede sig med en 
kreativ tilgang til symmetriske opgaver. 1. klasse arbejdede med algebra, 10’er-venner samt + og – med lidt større 
tal. 9. klasse arbejdede med uligheder og ligninger. Her blev bl.a. WordMat brugt i løsningerne. 

Ud fra de observationer, som jeg har gjort, kan jeg konkludere, at elevernes faglige niveau i ovennævnte fag er 
fuldt ud på højde med folkeskolen. 

Om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen:

Forlev Friskole er i gang med at lave en ny hjemmeside, og via denne og Skoleintra følger jeg Forlev Friskole 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 spørger ind til undervisningens indhold, og lærerne får mulighed for at 
uddybe deres valg af temaer og arbejdsformer. 

Mine tilsyn er gennemført ved overværelse af fællesundervisningen samt elevernes individuelle og fælles 
opgaveløsninger, hvilket har givet mig indblik i materiale, differentiering og gennemførelse af den planlagte 
undervisning. Jeg har efter genåbningen af Danmark atter haft mulighed for at deltage i undervisningen og hjælpe 
og tale med eleverne, således jeg i videst muligt omfang har kunnet være en naturlig del af dagens arbejde. 
Derudover har jeg foretaget en vurdering af det valgte undervisningsmateriale. Undervisningsmaterialerne har 
været velvalgte, moderne og alderssvarende. IT inddrages aktivt i undervisningen i alle sammenhænge. Eleverne 
er særdeles fortrolige med de elektroniske programmer og læringsportaler, deres understøttende funktion samt 



dele- og evalueringsmuligheder. 

Tværfaglighed er ofte en god vej til transformering af viden og læring. 4. klasse havde sammen med deres fortælle- 
og musiklærer dramatiseret Noahs Ark. Først var bibelhistorien om Noahs Ark formidlet og bearbejdet i faget 
fortælling. Derefter blev fortællingen omskrevet til et lille teaterstykke med replikker, som blev suppleret med 
sangen ”Håb Så Det Høres”, af Merete Stubkjær Christensen. En smuk sang om mangfoldighed, kærlighed, 
fællesskab og håb.

Da jeg var på besøg d. 15. september, skulle 4. klasse opføre deres teaterstykke for 0. & 1. klasse, og klassen 
summede af iver og energi. En pige fra 4. klasse spurgte mig efter morgensang, om jeg skulle se deres stykke, og da 
jeg svarede bekræftende, blev hun rigtig glad, for hun glædede sig til at skulle optræde. Forventningsfulde og 
krillerglade elever spillede på bedste vis med stolthed over selv at have en rolle i det samlede fællesskab. En rigtig 
fin oplevelse på tværs af fag og klasser.

I fortælletimen i 3. klasse var Nordisk mytologi på programmet. Egentlig kunne eleverne tegne og skrive til 
fortællingerne om Thor, Loke og jætterne, men fortællingerne tryllebandt eleverne så meget, at de faktisk helt 
glemte at tegne på deres papir. Det levende ord kan stadig berige på bedste vis.

I 9. klasse var jeg på besøg i fysik. Her var enzymer på programmet. Ud fra et Clioforløb blev der arbejdet hands-on 
med vaskemiddelenzymer og ostningsproces. Hvad enten det var kreering og efterfølgende vask af cociopletter, 
ketchuppletter eller fremstilling af ost, blev der arbejdet selvstændigt og eksperimenterende med de muligheder 
og forsøg, som enzymerne bidrog med. En aktiv indlæringsproces, som blev videofilmet til senere brug og 
dokumentation.

Dagen bød også på praktisk-musiske besøg. Jeg var med 5. klasse og 6. klasse i Håndværk og Design. Eleverne 
arbejdede med forskellige teknikker og materialer i fagene. Alle arbejdede ud fra skitser og tanker omkring 
materialer, og sløjdlokalet og håndarbejdslokalet emmede af aktivitet. Eleverne var gode til at arbejde ud fra deres 
egne portfoliomapper, og de var ligeledes gode til at søge hjælp og afvente, at det blev deres tur, når der skulle en 
hjælpende hånd til.

Mod, glæde og stolthed ved egne og fælles præstationer er en del af den dannelse, som Forlev Friskole giver sine 
elever. Alle har en betydning, og det gør en forskel, at man som elev er til stede i skolens dagligdag.

Læringen foregår i aktive klassemiljøer og bidrager til progression. Arbejdsglæde, hjælpsomhed og gode relationer 
elev-til-elev, samt elev-til-personale giver en tillidsfuld og tryg skolehverdag med plads til at være og til at lære. 
Engagement, vilje og hjertevarme er synlige medspillere i samværet på Forlev Friskole.

De to seneste år har eksamen grundet Corona været atypiske, men ifølge de offentligt tilgængelige statistikker 
omhandlende socioøkonomiske faktorer er skolen på niveau, og overgangsfrekvensen i den seneste registrering er 
100.

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Institutions/325007.aspx

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.

Den fælles fysiske morgensamling er tilbage. Dog deltager 8. og 9. klasse ikke alle dagene. De små fællesskaber 
samles i de store. Dette bidrager til, at alle kender alle, hvilket skaber rummelighed og tolerance. Til 
morgensamling er både salmer, sange, fortællinger, små videoer og fadervor på programmet. Alle får en rolig start 
på dagen med rødderne plantet i den danske friskoletradition.

Forlev Friskole har livskundskab på skemaet, og samfundsfag er på skemaet fra 7. klasse. Ved mit tilsynsbesøg d. 
28. februar var jeg hos 8. klasse, som arbejdede med projektopgave. En tværfaglig dansk-, historie- og 
samfundsfagsopgave, hvor eleverne arbejdede enten individuelt eller i grupper med et selvvalgt emne. Slaveri, 
Black Lives Matter, Asian Hate Crime og Madspild var blot nogle af de fordybelsesemner, der blev arbejdet med. 
Eleverne arbejdede fokuseret, og alle var optaget af deres emner og ville meget gerne fortælle om deres projekter 
og det videre arbejde. Undren, fordybelse og etisk dannelse samt tanker om menneskerettigheder og ligestilling 
eller mangel på samme gik hånd i hånd.

Elevrådet på Forlev Friskole er meget velfungerende og aktivt, hvilket ligeledes styrker eleverne demokratiske 
dannelse.

Forlev Friskole benytter ikke kønsopdelte aktiviteter. Forlev Friskole har kønsligestilling i alle klasser og fag.

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.


