
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Egense Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

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 
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

29-10-2018 0-9 Dansk, 
Matematik, 
Kulturfag, 
Videnskab og 
musik

Humanistiske fag Peter Hornstrup  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Egense Friskole er fortsat en veldrevet friskole, hvor fællesskab og faglighed gå hånd i hånd. Faglighedden 
kommer jeg omkring under de enkelte fag. Det skal dog nævnes, at jeg har oplevet lærelystene elever, ved alle de 
timer jeg har overværet.

Fællesskabet er et tydeligt bærende element, hvilket kommer til udtryk ved morgensamlingerne. Hvor alle 
eleverne bliver set og hvis nogle elever har noget på hjertet er der også plads til det. Hvilket jeg oplevede ved mit 
besøg, hvor en elev fortalte om sit sygdoms forløb, hvilket var eleven meget på sinde. Her var det tydelig at de 
andre elever lyttede og kom med søde kommentar efterfølgende.

Ligeledes kunne man se, at der var gode relationer blandt alle eleverne på kryds og tværs. Den morgensamling jeg 
deltog i var børnehaven repræsenteret, her var der flere af børnehavebørnene som søgte skolebørnene.

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

Mit generelle indtryg er at undervisningen i de humanistiske fag,  hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
I forhold til elevernes læse og skrive kompetance, er der et godt niveau. Hvilket bl.a kan skyldes den målrettet 
indsats med Alkalær.
I de dansk timer jeg overværede, var der et højt engagement blandt eleverne. De blev mødt med en meget 
varieret tilgang til stoffet, hvilket til gode så elevernes forskellige læringstile. Dette var efter min overbevisning, 
medvirkende til det høje aktivitetsniveau.
I engelsk timerne oplevede jeg ligeledes en god deltagelse blandt eleverne, det var tydeligt at eleverne var trygge 
og bl.a. derfor havde mod på at byde ind mundtlig.
 

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



Egense friskole ligger tæt på naturen, som bliver brugt på fineste vis i naturfagene. ligesom fysik delen bliver 
håndteret på god vis på skolen.
I matematik oplevede jeg, at der blev brugt moderne undervisningsmaterialer. 
Den matematiktime jeg observerende  var der god struktur over. Eleverne viste hvad der kom til at ske og hvad de 
skulle lave, ligesom materialet blev præsenteredet på en differenceret måde. 

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 overværede en musiktime, hvor eleverne arbejde med sammenspil. Timen blev ledt på en god måde, hvor 
eleverne viste hvad de skulle og alle eleverne arbejde efter samme mål.

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

Ja

7.1 Uddybning

Jeg vurdere at elevernes standpunkt er aldersvarende. 

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

Ja

8.1 Uddybning

Jeg vurdere at elevernes standpunkt er aldersvarende. 
Jeg har dog svært ved at vurdere elevernes IT-kopmetanser, da eleverne undgik at anvende PC- til løsningerne, i 
den time jeg var tilstede. 



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

Ja

9.1 Uddybning

Jeg vurdere at elevernes standpunkt er aldersvarende. 
Eleverne har en god udtale, hvilket kan være et resultat af deres deltagelse mundtlig.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Skole uden overbygning

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 vurdering, at skolen lever op til hvad der anmeldeligvis kræves i folkeskolen. 
Her er der flere faktor der spiller ind. Den lave klasse koefficient, differentieret undervisning, mulighed for at 
arbejde med forskellige læringstile og et trygt miljø for eleverne. 

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



Der er på Egense friskole en iboende kultur, hvor eleverne tager ansvar for sig selv og deres skole/børnehave 
kammerater på kryds og tværs.
Dette kommer til udtryk ved morgensamlingerne og som jeg også så ved den fælles idræts dag, hvor børnene var  
gode til at hjælpe hinanden.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Eleverne er gode til at ytre sig, ligesom de er gode til at lytte til de andre.

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

Ja

14.1 Uddybning

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

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

Ja

16.1 Uddybning

Grundet skolens størrelse, er der god mulighed for at have demokratiske processer i det store fællesskab.  



18. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

0,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Som ovenstående beskriver, er det min klare opfattelse, at Egense Friskole. Er en veldrevet friskole der er 
gennemsyret af, at eleverne er trygge og derigennem en høj grad af elevtrivsel.

Ligesom at den enkelte elev bliver mødt faglig og didaktisk på deres niveau, hvilket gør at den enkelte elev, har de 
bedste mulighedder, for at udvikle sig fagligt og socialt. 

Ligeledes er der en god opbakning fra forældre gruppen, hvilket bl.a. kom til udtryk, ved afgående skoleleders 
afskedsreception. Hvor der var stor opbakning og fine taler.

Nej


