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Tilsynserklæring  

Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for xx skole  

1. Skolens navn og skolekode 

[Obligatorisk felt]  

Skolekode:  
837007 

Skolens navn 
Egense friskole 

  

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende  

 

Peter Hornstrup 

 

 

 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet under-
visningen, på de enkelte datoer. 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisnin-
gen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære un-
dervisningen 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 an-
vendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

 

Dato Klasse Fag  Fagområde 
humanistiske fag, prakti-
ske/ musiske fag, natur-
fag 

Tilsynsførende  
 

15/6 Alle Alle Alle Peter Hornstrup 

      

 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg 

Tilsynene på Egense friskole har været udsat grundet Corona restriktioner. Hvor tilsynsbesøget d. 

15. juni blev afbrudt efter en time på skolen, da undertegnet var defineret som nær kontakt til en 

Corona smittet. 
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På det korte tilsynsbesøg var det tydeligt, at den tryghed og nærvær som jeg observerede ved 

mine tidligere besøg stadig definere hverdagen på skolen. 

Det har i sagens natur været et meget anderledes skoleår, også for Egense friskole, ligesom det har 

været for resten af landets skoler. Her har skolen formået at navigere i de mange restriktioner og 

på samme tid holdt fast i elevtrivslen og en faglig udvikling.  

Da tilsynsbesøgene har været udfordret af div. Corona relateret restriktioner, henvises der til tidli-

gere års rapporter. Hvor det har været tydeligt, at skolen i særdeleshed lever op til de faglige krav 

der forventes i folkeskolen. Dette er i såvel den naturfaglige, som den humanistiske og prakti-

ske/musiske blok. 

Egense friskole vurderes stadig til at være en lille veldrevet friskole, hvor nærvær, tryghed og fag-

ligudvikling fortsat er centrale værdier. 

Der er en god dialog med skolens ledelse omkring skolens hverdag, visioner og fremtid.  

 

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

• Ja 
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7.7. Fører skolen til prøve i historie?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 

• Nej 

Hvis JA springes til spørgsmål 8, hvis NEJ springes til punkt 7.8. 

7.8 Årsag vælg fra liste:  

• Skole uden overbygning 

• skolen afholder ikke prøve i historie jf. §8 a, stk. 5. 

• Prøvefri skole jf. § 8 a, stk. 6 

 

Hvis skolen ikke afholder prøve i historie jf. §8 a, stk. 5 gå til 7.9 

7.9 Står elevernes standpunkt i historie mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 

• Nej 

8. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der al-

mindeligvis kræves i folkeskolen 

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 

• Nej 

 

Obligatoriske underpunkter om frihed og folkestyre  

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? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 
• Nej 
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9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse? 

• Ja 

• Nej 

 

 

 

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menne-

skerettigheder? 

• Ja 

• Nej 

 

9.3 Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen? 

• Ja 

• Nej 

 

9.4 Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen? 

• Ja 

• Nej 

 

10. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde de-

res fælles interesser vedrørende skolen? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 

• Nej 

 

12. Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underret-

ningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer? 

• Ja 

• Nej 

 

 

 

13. Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig? 
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• Ja 

• Nej 

14. Donationer  

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer, som tilsammen 

overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

• Ja 

• Nej 

Hvis ja er 12.1-12.2 obligatoriske 

14.1 Oplys navn og adresse og beløb 

[Der er ikke begrænsning på, hvor mange donatorer, der kan anføres]  

Navn Adresse Beløb 

   

 

14.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer 

Beløb i alt:  

 

17. Den eller de tilsynsførende tilkendegiver at have sikret sig at ovenstående oplysninger er 

korrekte og at oplysningerne er baseret på den tilsynsførendes faglige og pædagogiske vurde-

ring 

Afkrydsningsfelt: JA 


