Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Tømmerup Fri- og Efterskoleskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
323010

Skolens navn:
Tømmerup Fri- og Efterskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Roland Durup

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

08-12-2017

0.1.2.3.4.5.6.7.8

dansk,
matematik,
engelsk

Humanistiske fag

Roland Durup

11-12-2017

2.3.4.5.7.8

Matematik,
Dansk og
Engelsk

Naturfag

Roland Durup

07-02-2018

3.4.5.6.7

dansk,
matematik,
engelsk

Humanistiske fag

Roland Durup

22-03-2018

1.2.3.4.5.7.8

dansk,
matematik,
engelsk

Naturfag

Roland Durup

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Pga. af manglende mulighed for at vælge flere fag ved samme tilsynsbesøg, har jeg vekslet mellem henholdsvis
humanistiske- og naturfag, men i de afsluttende bemærkninger fremgår det, hvilke fag og klasser, der hører
sammen ved tilsynsbesøgene.

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

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

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

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

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

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

Uddybning

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

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

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

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.
13. Tilsynets sammenfatning
TILSYNSERKLÆRING FOR TØMMERUP FRISKOLE FOR SKOLEÅRET 2017/2018. Skolekode 323010.
Tilsynsførende: Roland Durup
Tilsynet består af et internt tilsyn, som skolen selv sørger for at tilrettelægge og gennemføre, og som bl.a.
indeholder en selvevaluering. Denne vil igen blive gennemført med offentliggørelse til oktober 2018. Endvidere en
undervisningsmiljøvurdering som er gyldig frem til 1. oktober 2018. Der er udarbejdet retningslinjer for opfølgning
på handlingsplanen til forbedring af undervisningsmiljøet, og der er endvidere udarbejdet opfølgningsplan i
forlængelse af evalueringen af skolens samlede undervisning. Begge rapporter kan findes på skolens hjemmeside.
Det eksterne tilsyn kan inddrage resultater af den interne evaluering, men vil rumme andre forhold som f.eks.
observationer og samtaler med elever, lærere og ledelse.
I skoleåret 2017/2018 har jeg været på 4 tilsynsbesøg, som er foregået den 8. og 11. december 2017 og den 7. og
22. februar 2018. Iflg. loven skal der gennemføres mindst ét tilsynsbesøg i et skoleår.
Jeg har deltaget i morgensangen ved samtlige besøgsdage og fulgt undervisningen i flg. klasser:
Dansk i 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. og 8. klasse, matematik i 2. 3. 4. 5. 7. og 8. klasse og engelsk i 3. 4. 5. 6. og 7. klasse.
Endvidere har jeg fulgt undervisningen i 0. klasse og temadagen for 0. 1. og 2. klasse.
Jeg har fulgt aktiviteterne på skolens hjemmeside. Jeg har talt med skolens lærere, ledere og elever i forbindelse
med tilsynsdagene og foretaget observationer i de besøgte klasser. Jeg har været opmærksom på skolens fysiske
rammer, indretning, inventar og udsmykning og vurderet de anvendte undervisningsmaterialers faglige og
pædagogiske kvalitet.
Som tilsynsførende er jeg underlagt lovgivningen og bekendtgørelsen om friskoler og private grundskoler friskolelovens kapitel 3 § 9 og overordnet skal jeg sikre, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en
helhedsvurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Jeg skal påse, at skolen opfylder kravet i § 1, stk. 2,
2. pkt. hvor der står: ”Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et
samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og
deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem
kønnene, og at undervisningssproget er dansk.”
Iflg. friskolelovens § 9 skal jeg endvidere føre tilsyn med elevernes faglige standpunkt i fagene dansk,
regning/matematik og engelsk og kan konstatere, at Tømmerup Friskole i dansk, matematik engelsk
karaktermæssigt ligger over gennemsnittet i forhold til Kalundborg Kommunes Folkeskoler.
Jeg skal endvidere sikre mig, at friskolen opfylder kravene om supplerende undervisning og specialundervisning for
de elever, der måtte have brug for det, eller at skolen henviser elever til andre friskoler eller folkeskoler, der har
specialundervisning. Jeg kan konstatere, at skolen har et elevråd, og at dette råd involveres bl.a. i
undervisningsmiljøvurderingen og efterfølgende opfølgninger. Skolens ledelse opfylder således kravet om, at
skolens elever har ret til efter egen bestemmelse at danne elevråd eller på anden demokratisk måde varetage

deres fælles interesser vedrørende skolen, og skolens leder er forpligtet til at opfordre dem hertil, hvis de ikke
benytter denne ret. (Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler § 1 stk. 4.
Tømmerup Friskole udarbejder undervisningsplaner og arbejder ud fra folkeskolens fælles mål, slutmål og delmål.
Til slut kan jeg konstatere, at Tømmerup Friskole ikke har modtaget donationer.

Ud fra ovenstående kan jeg konkludere, at undervisningen ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen, at undervisningssproget er dansk, og at elevernes standpunkt i fagene dansk,
matematik og engelsk svarer til, hvad man kan forvente af eleverne på de nævnte klassetrin. Endelig er det min
vurdering, at skolen som helhed forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og udvikler
og styrker elevernes demokratiske dannelse. Skolen lever således fuldt ud op til de krav lovgivningen stiller.

