Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tolstrup-Stenum Friskoleskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
805016

Skolens navn:
Tolstrup-Stenum Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Lena Skovborg

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

26-10-2017

1.klasse

Dansk

Humanistiske fag

Lena Skovborg

26-10-2017

2.klasse

Dansk

Humanistiske fag

Lena Skovborg

26-10-2017

8.klasse

Dansk

Humanistiske fag

Lena Skovborg

26-10-2017

5.klasse

Natur og
teknologi

Naturfag

Lena Skovborg

26-10-2017

9.klasse

Matematik

Naturfag

Lena Skovborg

26-10-2017

6.klasse

Engelsk

Humanistiske fag

Lena Skovborg

26-10-2017

Alle klasser

Morgensang

Praktiske/musiske
fag

Lena Skovborg

18-04-2018

3.klasse

Dansk

Humanistiske fag

Lena Skovborg

18-04-2018

1.klasse

Engelsk

Humanistiske fag

Lena Skovborg

18-04-2018

2.klasse

Matematik

Naturfag

Lena Skovborg

18-04-2018

5.klasse

Matematik

Naturfag

Lena Skovborg

18-04-2018

7.klasse

Matematik

Naturfag

Lena Skovborg

18-04-2018

6.klasse

Engelsk

Humanistiske fag

Lena Skovborg

18-04-2018

Alle klasser

Morgensang

Praktiske/musiske
fag

Lena Skovborg

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Tilsynet er gennemført ved overværelse af to skoledage henholdsvis den 26. oktober 2017 og den 18. april 2018,
ved gennemsyn af undervisningsmidler og skolens hjemmeside.
I forbindelse med tilsynet er skolens klasser blevet besøgt, og jeg har overværet de fleste læreres undervisning.
Ligeledes har jeg talt med elever og lærere samt afholdt møder med skoleleder.
Skoledagen på Tolstrup-Stenum Friskole starter med en fælles morgensamling. Det er en fornøjelse at opleve en
morgensamling på skolen - der er gives informationener til alle, gæster på skolen bydes velkommen. Det er
tydeligt, at både store og små sætter pris på fællessangen.

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
Jeg vurderer, at eleverne har et særdeles tilfredsstillende standpunkt i dansk.
Når man holder skolens karaktergennemsnit i læsning, mundtlig dansk, retskrivning og skriftlig dansk op imod
landsgennemsnittet ser man, at skolens standpunkt i dansk er mere end godt - i alle 4 discipliner ligger skolens
gennemsnit cirka 2,0 over landsgennemsnittet.

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
Jeg vurderer, at eleverne har et særdeles tilfredsstillende standpunkt i matematik.
Når man holder skolens karaktergennemsnit i matematik med hjælpemidler og matematik uden hjælpemidler op
imod landsgennemsnittet ser man, at skolens standpunkt i matematik er rigtig godt - i begge discipliner ligger
skolens gennemsnit mere end 1,0 over landsgennemsnittet.

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
Jeg vurderer, at eleverne har et særdeles tilfredsstillende standpunkt i engelsk.
Når man holder skolens karaktergennemsnit i mundtlig engelsk op imod landsgennemsnittet ser man, at skolens
standpunkt i engelsk er rigtig godt - skolens gennemsnit er cirka 1,0 over landsgennemsnittet.

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
Jeg oplevede en meget varieret undervisning med både tavle-undervisning, gruppearbejder, værksteds-arbejde og
aktivlæring i skolegården. Der læres både alene og sammen med andre. Det gode samspil med underviserne
skaber et trygt undervisnings-miljø med plads til forskellighed.
Lærerne optræder med en naturlig professionel autoritet over for eleverne.
Lærerne fremtræder både fagligt og pædagogisk kompetente, og de udviser et stort engagement i deres

lærergerning.
Efter mine besøg på Tolstrup-Stenum Friskole vurderer jeg ud fra en helhedsvurdering, at skolens
undervisningstilbud bestemt stemmer overens med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

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
Skolens demokratiske værdier ses som en naturlig del af skolehverdagen, både i undervisnings sammenhæng og i
den naturlige omgangstone, der både er åben og anerkendende.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

Uddybning
Både i skolens hverdag og igennem elevrådet er det min klare opfattelse, at skolen forbereder eleverne til livet i et
demokratisk samfund.

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog 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
På skolen er der et elevråd med repræsentanter fra 3. til 9. klassetrin.
Elevrådet er sammensat af 2 elever fra hver af ovenstående klasser.

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

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

Nordea Fondennk

Postboks 850
0900 København C

5000,00

Nordea-Fonden, Heerings
gaardnk

Overgaden neden Vandet
11
1414 København K

15000,00

Minna og Niels Albertsens
Mindefondnk

V/ advokat Henrik
Skaarup
Gl. Rådhuslads 1
9700 Brønderslev

50000,00

Friskolens venner v/ Poul
Egebaknk

Filholmvej 20
9700 Brønderslev

300000,00

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv

moms.
Beløb i kroner
12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.
370000,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning
Skoleåret 2017/18 er mit første skoleår som tilsynsførende på Tolstrup-Stenum Friskole, generelt for mit tilsyn
med skolen står en oplevelse af en skole, hvor værdigrundlaget tydeligt skinner igennem på skolens hverdag.
Citat fra skolens værdigrundlag:
HØJT FAGLIGT NIVEAU
På Tolstrup-Stenum Friskole kan vi tilbyde et højt fagligt niveau med vægt på det enkelte barns forudsætninger i et
engageret og udviklende undervisningsmiljø.
TILLIDSFULD ATMOSFÆRE
Undervisningen foregår i en tillidsfuld atmosfære med henblik på at styrke elevens selvværd og virkelyst.
TRYGT MILJØ
Vi lægger meget vægt på at skabe et socialt trygt miljø med en god omgangstone og hensynsfuld adfærd med
respekt for hinandens forskelligheder.
ANSVARLIGHED
Vores skolehverdag bygger på samarbejde, fællesskab og ansvarlighed.

Man bliver taget godt imod på Tolstrup-Stenum Friskole og man føler sig velkommen - her er rart at være.
Atmosfæren er både blandt børn og voksne præget af høj faglighed, tillid, trivsel og åbenhed.

