Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Stevns Friskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
389009

Skolens navn:
Stevns Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Vibeke Grønbæk

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

22-10-2019

3.klasse

Dansk

Humanistiske fag

Vibeke Grønbæk

22-10-2019

4.klasse

Naturfag

Naturfag

Vibeke Grønbæk

22-10-2019

7.klasse

matematik

Humanistiske fag

Vibeke Grønbæk

22-10-2019

1 klasse

Dansk

Humanistiske fag

Vibeke Grønbæk

22-10-2019

6.klasse

matematik

Humanistiske fag

Vibeke Grønbæk

22-10-2019

9.klasse

Dansk

Humanistiske fag

Vibeke Grønbæk

22-10-2019

5.klasse

Dansk

Humanistiske fag

Vibeke Grønbæk

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Jeg besøger skolen 2 gange årligt og begge dage fra 8-15. Grundet covid19, har jeg ikke gennemført tilsyn i foråret
efter aftale med skolelederen.
Derfor ser tilsynet lidt ensformigt ud. Jeg ville have ført tilsyn med de praktiske og musiske fag og mere i
naturfagene ved 2. besøg.

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
Din er min vurdering at skolens undervisning inden for det humanistiske fagområde i høj grad står mål med Fælles
Mål. Der er høj faglig undervisning og materialerne er forholdsvis nye og de fleste fag.
I bla dansk i indskolingen og mellemtrinnet, gøres der meget ud af læsning. Der er låsebånd i alle klasser, samt
ekstra opmærksomhed på svage læsere, der får ekstra tid med læsevejleder.

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
Jeg var med i 4.klasse hvor man arbejdede med temaet "VIND". De havde lavet "vindposer", til at måle

vindhastighed mm. Idag skulle de "fordybe" sig og prøve at forbedre kvaliteten på disse poser så de blev mere
nøjagtige. Desuden skulle de også producerer nogle, der skulle være en slags udsmykning i legeområdet udenfor
skolen.
De brugte Natek 4 /Naturteknik fra Alinea.

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
Jeg nåede ikke i år at føre tilsyn med det praktisk musiske , men har de andre år ført tilsyn i musik og billedkunst.
Det vil være min fokuspunkt til efterårets tilsyn.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

7.1 Uddybning
Jeg har deltaget 1.,3.,5. og 9.kl i dansk. Det er min klare opfattelse, at undervisningen står mål med Fælles Mål. De
ting de arbejder med på de forskellige klassetrin og er også i overensstemmelse med Fælles Mål.
De bruger undervisningsmaterialer fra Alinea.

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

8.1 Uddybning
Jeg var på tilsyn i 7.klasse i matematik. Her arbejdede man med ligninger og "beskrivelse af sammenhænge".
Eleverne arbejder selvstændig efter at have fået et lille oplæg af læreren.
De bruger Kolorit 7 fra Gyldendal.

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

9.1 Uddybning
Jeg har ikke været med i engelsk i år, men har været med sidste år i flere klasser og det har været meget fint.

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
Ja, skolen skolens samlede undervisningstilbud 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
Ja, skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det dansk med frihed og folkestyre. Blandt andet er der
hver morgen morgensang hvor man synger danske sange. Der bliver talt demokrati og eleverne i 9.klasse skulle
deltage i " I sandhedens tjeneste" DR´s store "show/ om medier" for udskolingselever. Desuden skulle klassen også
til foredrag med forfatteren Leonora Kristine Skov i forbindelse med litteraturhistorie.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning
Ja, der er en god samtalekultur på skolen og i timerne. Man taler om tingene og der er også fungerende elevråd.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder?
Ja

14.1 Uddybning
Ja, det gør skolen.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?
Ja

15.1 Uddybning

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

17.1 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?
Nej

22. Tilsynets sammenfatning
Dette års tilsyn er fuldt tilfredsstillende fra min side, men pga Covid19, kunne det ikke være anderledes. Jeg har på
mit besøg i efteråret igen oplevet en skole med faglig dygtige og engagerede lærere. Skolen drives i fuld
overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Jeg kunne heller ikke pga Covid19, aflægge min tilsynsrapport på generalforsamlingen i år.

