
Tilsynserklæring for Glamsbjerg Friskole Gældende for 

skoleåret  2013/2014 

 

Navn på tilsynsførende: Flemming B. Olsen 

Tilsynet har fundet sted på følgende datoer: 

22.11.13 24.01.14    

Følgende fag med angivelse af klassetrin har været observeret:  

Dansk. 
1.  3. og 9. klasse  

Engelsk  
3. klasse 

Drama  
5. klasse 

Matematik 
8. klasse 

 

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

For både dansk, matematik og engelsk gælder det at eleverne har udmærkede og alderssvarende 

kundskaber og færdigheder og at der bruges afvekslende metoder. Undervisningen vurderes 

således at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 

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

Arbejdsformer og samværsformer er åbne og inddragende, hvor eleverne har mulighed for at mene 

noget, at diskutere og ytre sig. En del af undervisningen træner endvidere eleverne i at kunne 

formidle overfor en større forsamling.   Den faglige og pædagogiske kvalitet vurderes som 

tidssvarende og fyldestgørende 

Tilsynets vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet:  

Det vurderes som tidssvarende og fyldestgørende 

Tilsynets bemærkninger/vurdering af skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner 

Skolens beskrivelser af delmål, slutmål og undervisningsplaner, er gennemført for alle skolens fag. 

Disse beskrivelser vurderes som dækkende for fagenes opbygning og progressionen heri. 

Generelt: 

Tilsynet kan udtale, at skolen er et sted hvor børn og voksne, børn og børn omgår hinanden i 

bemærkelsesværdig ro – en ro der tilsyneladende udspringer af gode både fysiske og pædagogiske 

rammer, samt af tillid og respekt. Der er tilsyneladende en anerkendende indgang til alle elever i 

lærernes henvendelser og reaktioner. 

Og der er iøjenfaldende, eller rettere sagt en iørefaldende, meget stor 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  Der er en god stemning 

på lærerværelset – elever kommer ud og ind – der tales og løses opgaver – man er velkommen. 

Tilsynet har desuden iagttaget at konflikter både i klasserne og i skole - hjem relationen løses efter 

demokratiske principper.  

 
 


