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Obligatorisk del 

Tilsynserklæring for 

Glamsbjerg Fri- og Efterskole 

Gældende for skoleåret 

2009 / 2010 

Navn(e) på tilsynsførende:  

1. Hanne Brixtofte Pedersen  

2. Ole Pedersen  

Tilsynet har fundet sted på følgende datoer:  

16. februar 
2010 

19. februar 2010 2. marts 2010 4. marts 2010   

Følgende fag med angivelse af klassetrin har været observeret:  

Dansk: 1.kl – 2. kl – 3. kl - 4. kl Drama 5.kl 

Mat: 2.kl – 4. kl - 5. kl - 6.kl  musik 1.kl 

Bh.kl. Specialundervisning 

  

Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk 

Dansk: Eleverne har udmærkede og alderssvarende kundskaber og færdigheder. Der bruges afvekslen-
de metoder. Undervisningen vurderes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 

Regning/matematik: Eleverne har udmærkede og alderssvarende kundskaber og færdigheder. Der bru-
ges afvekslende metoder. Undervisningen vurderes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen 

Engelsk: Eleverne har udmærkede og alderssvarende kundskaber og færdigheder. Der bruges afveks-
lende metoder. Undervisningen vurderes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 

Historie (kun for skoler, hvor eleverne ikke aflægger prøve i historie, jf. § 8 a, stk. 4):  

Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almin-
deligvis kræves i folkeskolen 

Det vurderes at skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen 

Tilsynets vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkesty-
re 

Skolen har et elevråd. Derudover er arbejdsformer og samværsformer åbne og inddragende, hvor ele-
verne har mulighed for at mene noget, at diskutere og ytre sig. En del af undervisningen træner endvi-
dere eleverne i at kunne fremlægge en sag og argumentere for synspunkter i diskussioner og overfor en 
større forsamling. 

Tilsynets vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet 

Det vurderes som tidssvarende og fyldestgørende 

Tilsynets vurdering af om undervisningssproget er dansk 

Der undervises på dansk 

Evt. særstandpunkt fra en tilsynsførende 
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Anbefalet del 

Tilsynets bemærkninger/vurdering af skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner 

Skolens beskrivelser af delmål, slutmål og undervisningsplaner, er gennemført for alle skolens fag. Dis-
se beskrivelser vurderes som dækkende for fagenes opbygning og progressionen heri. 
 

Tilsynets bemærkninger/vurdering af skolens specialundervisningsindsats 

Skolen gør i sit Støttecenter et stort og godt stykke arbejde for at tilbyde børn med særlige behov en 
veltilrettelagt , gennemtænkt og målrettet støtte. Skolen reagerer hurtigt og målrettet med en forbyg-
gende indsats overfor de børn, der har svært ved det. 
Undervisningen vurderes at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Tilsynets bemærkninger/vurdering af skolens undervisning af tosprogede 

 
 

Tilsynets bemærkninger/vurdering af elevernes prøveresultater 

 
 

Tilsynets bemærkninger/vurdering af skolens evalueringsindsats 

 
 

 
Generelt 
Skolen er et sted hvor børn og voksne, børn og børn omgår hinanden i bemærkelsesværdig ro – en ro 
der udspringer af tillid og respekt. 
Der er en anerkendende indgang til alle elever i lærernes henvendelser og reaktioner. 
Der er en fantastisk lydhørhed, afslappet samtale mellem lærer/elev – elev/elev. Omgangstonen virker 
rigtig rar. 
Det faglige niveau er generelt højt – lærerne besidder i vid udstrækning stor faglighed, indlevelsesevne 
og friskolekompetence.  
Generelt undervises der på forholdsvis små hold i gode fysiske rammer 
 
Skolen har udmøntet en sundhedspolitik, og i den forbindelse er der indført en madordning, der nu  er 
kørt ind og virker 
 
Der er en god stemning på lærerværelset – elever kommer ud og ind – der tales og løses opgaver – man 
er velkommen. 
 
Hjemmesiden  
Hjemmesiden er meget informativ.  
Der redegøres for betydende dele af skolens holdninger og det angives med stor tydelighed hvad sko-
lens line er såvel i forhold til de ansatte samarbejde indbyrdes, omgangsformer mellem børn og voksne,  
dannelsessynet, skolen forventninger til forældrene som til hvad forældrene kan forvente af skolen, og 
hvordan samarbejdsstrukturer er skruet sammen. Samt en god beskrivelse af den lektiefrie børneskole 
Evaluering af elevens udbytte er meget fint beskrevet.  
 

 
 


