
Att. Forældrekredsen og Bestyrelsen på Forlev Friskole, Stationsvej 47, 4241 Vemmelev. 

På vegne af forældrekredsen på Forlev Friskole fører undertegnede skolens eksterne tilsyn.  

Tilsynserklæring for skoleåret 2022/2023 

Skolens navn:                       Forlev Friskole, Stationsvej 47, 4241 Vemmelev 

Skolekode:                            325007 

Certificeret tilsynsførende: Helle Pia Kirkelund 

Dato for tilsynsbesøg:         23. september 2022 

Klasser og fag:                     3./4. kl. idræt, 2. kl. billedkunst, 5. kl. musik, 7. kl. fy/ke, 8. kl. matematik 

                                               og historie 

Dato for tilsynsbesøg:         24. februar 2023 

Klasser og fag:                     3. dansk, 5. kl. engelsk & matematik, 6. R engelsk & hå/de, 8. kl. dansk 

                                               9. kl. matematik 

Donationer:                          Ingen 

 

Tilsynets vurdering af: 

Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk: 

D. 23. september besøgte jeg 8. klasse i matematik. Eleverne arbejdede individuelt med matematik med 

hjælpemidler. Opgavehæftet omhandlede Grønland. Arbejdet var præget af koncentration og ro, og 

læreren havde rig mulighed for at komme rundt og hjælpe hver elev. Det samme gjorde sig gældende, 

da jeg besøgte 9. kl. i matematik d. 24. februar. Her arbejdede eleverne med ligninger. I 5 kl. matematik 

bød dagens program på matematik- og strategispil. 

D. 28. februar var jeg i dansk 3. klasse. Eleverne havde skrivedag, og de kunne vælge, om de ville 

skrive fortællinger på PC eller skrive i skrivebog. I 8. klasse bød dagens dansk på afrunding af 

klummeskrivning, samt individuel træning af dansk retskrivning/læsning på Gyldendals danskportal.  

5. klasse engelsk arbejdede i arbejdsbog med realia, samfund og kultur omkring Storbrittanien og 

London. 

Ud fra de observationer, jeg har gjort, og de samtaler, jeg har haft med skoleleder Majse Dahl 

omkring bl.a. danskundervisningen på mellemtrinnet, vurderer jeg, at elevernes faglige niveau i 

ovennævnte fag er på niveau med folkeskolen.  

om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen: 

Jeg følger Forlev Friskole via skolens intra. Jeg har adgang til relevante planer, skemaer og 

undersøgelser. Jeg modtager skolens månedsbrevet ”Tegnestiften”, der giver et godt indblik i og 

overblik over de enkelte måneders aktiviteter og traditioner. 

 

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. Derudover har jeg vurderet det valgte undervisningsmateriale. 

Undervisningsmaterialerne har været moderne og alderssvarende. IT inddrages løbende i 

undervisningen. Eleverne er fortrolige med de elektroniske programmer og læringsportaler, deres 

understøttende funktion samt dele- og evalueringsmuligheder.  

 

På Forlev Friskole er der variation i undervisningen. I eksempelvis fysik er undervisningen en 

kombination mellem teori, hands-on og en kreativ tilgang til elevens egne noter, forståelse og 

formidling. Arbejdet med eksempelvis advektionståge bliver nærværende, og en hyggelig men 

konstruktiv arbejdsro motiverer til selv at arbejde med faget.  

 



I musik i 5. klasse er sammenspil i forhold til nummeret Midt om Natten fokuseret på at hjælpe og 

rumme hinanden. Alle instrumenter er i brug, og der er knald på mikrofonerne. Alle er optagede af 

deres funktion og bidrag til fællesskabet. Klassen er sammen om fremførelsen, afhængig af hinanden, 

og der hersker musikdisciplin midt i iveren. 

 

Trivsel og fællesskab er i fokus. Skolens personale arbejder sammen om klasserne, og 

undervisningsformerne og anvendelse af materialer kombineret med en dialogisk tilgang til 

undervisningen samt feedback og evaluering af arbejdet prioriteres højt. Tværfagligt samarbejde 

bidrager til meningsskabelse og dannelse. Eleverne er trygge og tillidsfulde, og skolens voksne men 

også jeg som besøgende er aktive medspillere i deres undervisning. Eleverne er rummelige og gode til 

at bede om hjælp og vente på, at det bliver deres tur, når det er nødvendigt, men eleverne er også gode 

til at hjælpe hinanden.  

Forlev Friskole følger folkeskolens Fælles mål samt ministeriets vejledende læseplaner fuldt ud. 

Et blik på karakterer samt socioøkonomiske faktorer viser at skolen er på niveau. 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/325007.aspx/ 

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/325007.aspx/?dashboard=Karakterer 

Socioøkonomisk reference findes på samme link. 

Ud fra ovennævnte og de observationer, jeg har haft, ved mine besøg vurderer jeg, at skolens 

samlede undervisning står 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. 

Skolens fælles morgensamling er små fællesskaber i det store. Til morgensamling synges 

fødselsdagssang for hver enkelt elev på skolen. På skift vælger klasserne en måned ad gangen, hvad der 

skal synges, og uanset valg af sang og klassetrin synger eleverne godt med. At klasserne vælger på 

skift, giver variation i repertoiret, eleverne inddrages og har medbestemmelse samtidig med, at valgene 

har en betydning i det store fællesskab. Valg forpligter. 

 

Alle kender alle på Forlev Friskole, og alle elever er alle personalers elever. En indskolingslærer 

kommer eksempelvis forbi en elev i en anden indskolingsklasse for at give denne et fødselsdagskram. 

At blive set, hørt, forstået men også krammet er med til at skabe livsglade og livsduelige børn. 

 

Elevrådet på Forlev Friskole er meget velfungerende og aktivt, hvilket ligeledes bidrager til elevernes 

demokratiske dannelse. 

Skoleleder Majse Dahl oplyser, at der ikke er kønsopdelt undervisning på Forlev Friskole. 

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. 

At undervisningen er på dansk.  

Klampenborg den. 20. marts 2023 

Helle Pia Kirkelund 
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