
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Glamsbjerg Fri-og Efterskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
433005

Skolens navn:
Glamsbjerg Fri-og Efterskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Michael Graugaard  

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

24-08-2021 5. klasse Dansk Humanistiske fag Michael Graugaard  

24-08-2021 0.-9. klasse Morgensamling Praktiske/musiske 
fag

Michael Graugaard  

24-01-2022 3. klasse Matematik Naturfag Michael Graugaard  

24-01-2022 1. klasse Matematik Naturfag Michael Graugaard  

24-01-2022 4. klasse Matematik Naturfag Michael Graugaard  

24-01-2022 6. klasse Engelsk Humanistiske fag Michael Graugaard  

24-01-2022 7. klasse Geografi Naturfag Michael Graugaard  

24-01-2022 9. klasse Dansk Humanistiske fag Michael Graugaard  

24-01-2022 2. klasse Matematik Naturfag Michael Graugaard  

16-06-2022 4. klasse Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Michael Graugaard  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

I skoleåret 2021-2022 har jeg haft fornøjelsen af at besøge skolen flere gange. Ved det første besøg, der fandt 
sted i begyndelsen af skoleåret, deltog jeg efter indledende møde med skolens leder i skolens morgensamling. 



Samlingen var præget af god stemning og aktiv deltagelse fra alle parter.

Herefter var der tid til besøg på skolens mellemtrin.

Næste besøg var aftalt til den 4. januar. Desværre var tiden efter jul præget af Coronasituationen og derfor var 
der ingen elever på skole. Undervisningen var henvist til at foregå online. Af samme grund fokuserede tilsynet på 
skoleledelse og skolens pædagogiske og faglige prioriteringer og indsatser. Det skete i samtale med skolens leder. 
Her var der konkret fokus på aktuelle forbedringer af de fysiske rammer, skolens støttecenter, herunder 
samarbejdet med PPR og skolens indsat ift. dyslektikere. 

Et andet tema der blev drøftet var skolens tilgang til det digitale, herunder BYOD, mobiler og elevernes digitale 
dannelse. Et tema der er under stadig udvikling og et tema skolen forholder sig bevidst til.

Der blev ligeledes sat fokus på skolens arbejde med elevernes demokratiske dannelse, herunder strukturen på 
elevråd og elevinddragelse. Et vidnesbyrd om konkret inddragelse var hele processen omkring udeordning og 
udvidelse af skolens legeplads.

Et sidste tema var skolens rammer for samarbejdet med hjemmene. Et tema der er til drøftelse og stadig 
udvikling.

Alt i alt et udtryk for ansvarlig og kontinuerlig skoleudvikling. 

Undervejs fremstod det tydeligt at skolen tager sine værdier alvorlig og søger at udleve disse på forskellig vis.

Det næste besøg fandt sted i slutningen af januar og bestod udelukkende af besøg i klasserne. Der var særligt 
fokus på det humanistiske og naturfaglige område. Undervejs registrerede jeg god stemning, veltilrettelagt 
undervisning og passende fagligt fokus. Læringsmiljøet var godt og underbygget af skolen organisering, det fysiske 
rammer, timetal, støttecenter, lektiecafé og samarbejde med relevante parter udenfor og indenfor skolen. 

Det er min klare overbevisning at skolens undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

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

Undervisningen i de humanistiske fag følger Undervisningsministeriet fælles mål og understøttes af et passende 
højt timetal. Undervisningen finder sted på et passende niveau og de enkelte elever tilgodeses via 
undervisningsdifferentiering, biblioteket og skolens støttecenter.

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

Undervisningen følger Undervisningsministeriets fælles mål og understøttes af et passende timetal, samt 
progression af undervisningen hen over skoleforløbet. Undervisningen virker velforberedt og bygger ligeledes på 
et nutidigt materiale.

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

Det er min vurdering at elevernes standpunkt indenfor de tre fagområder står mål med hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning

Det er min vurdering at elevernes standpunkt indenfor de tre fagområder står mål med hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskole

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Det er min vurdering at elevernes standpunkt indenfor de tre fagområder står mål med hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskole

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

Det er min klare vurdering, at det samlede undervisningstilbud som helhed står mål med hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen.

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

Hele skolens virke bygger åbenlyst på et humanistisk og demokratisk fundament. Det ses helt konkret i 
etableringen af et velfungerende elevråd, en åben dialog mellem eleverne og de ansatte, en undervisning der 
langt hen ad vejen bygger på åbne spørgsmål, på holdningstilkendegivelser og inddragelse.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Se ovenstående.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Se ovenstående.
I tilgift hertil kan nævnes at skolen også har et internationalt udsyn, hvorved eleverne bevidstgøres om, at 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder ikke er givet for alle og hvad disse betyder for livet og det 
enkelte menneske. Det giver en forståelse for hvorfor sådanne rettigheder er at værd at sætte pris på og værd at 
kæmpe for.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?



Nej

15.1 Uddybning

Skolen kønsopdeler i udgangspunktet ikke eleverne, men hvis det giver mening faglige, pædagogisk eller socialt i 
konkrete sammenhænge kan opdelingen være i en pige eller drengegruppe.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Det er en naturlig del af skolens hverdag. Alle mennesker er unikke og lige værd, som det udtrykkes på skolens 
hjemmeside.

17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

17.1 Uddybning

Se ovenstående

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

Skolen har en friskolefolder, der beskriver den skærpede underretningspligt, ligesom emnet drøftes ved forskellige 
lejligheder.

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?

22. Tilsynets sammenfatning 

Der er min klare overbevisning og vurdering af undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen og at der på skolen finder et kontinuerligt arbejde sted for at udvikle og forny sig, så undervisningen 
løbende justeres - både i forhold til de fælles mål, men også til skolens egne værdier.

Nej


