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

Skolekode:
760003

Skolens navn:
Grønbjerg Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Hans Peter  Ravn 

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

06-02-2019 Alle Musical Praktiske/musiske 
fag

Hans Peter  Ravn 

07-02-2019 Alle Musical Praktiske/musiske 
fag

Hans Peter  Ravn 

03-04-2019 Forældre, 
ledelse, lærere, 
og bestyrelse. 

Skolens 
generalforsamli
ng

Humanistiske fag Hans Peter  Ravn 

05-06-2019 Alle Fællessamling 
med 
grundlovstaler

Humanistiske fag Hans Peter  Ravn 

07-06-2019 Alle Idræt Praktiske/musiske 
fag

Hans Peter  Ravn 

07-06-2019 0. klasse Dansk Humanistiske fag Hans Peter  Ravn 

07-06-2019 5. klasse Matematik Naturfag Hans Peter  Ravn 

07-06-2019 1.-2. klasse "Ugeskema" Humanistiske fag Hans Peter  Ravn 

07-06-2019 1. klasse Engelsk Humanistiske fag Hans Peter  Ravn 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

5. juni 2019, Grundlovsdag, var en anderledes dag på skolen. "Livstræet" var valgt som morgensang og derefter 



holdt to grupper fra 8.-9. klasse to velforberedte, oplysende og appellerende grundlovstaler for resten af skolens 
elever. Emnerne var: Grundlovens tilblivelse, stemmeret, demokratibegrebet og fordomme. Talerne blev rigtig 
godt modtaget af tilhørerne!

Skoledagen fortsatte med fodboldturneringer for alle skolens elever. Efter turneringerne afsluttedes dagen med 4 
nye grundlovstaler fremført af de ældste elever - nu med nye emner. Se yderligere beskrivelse under "Frihed og 
folkestyre".

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

Eleverne bliver hele tiden udfordret på viden. Skolens lærere er rigtig gode til at skabe et sundt og givende 
læringsmiljø for eleverne. Det oplever man som tilsynsførende ved elevernes frimodighed og dygtighed i blandt 
andet diskussioner og fremlæggelser, som giver eleverne et stort fortrin ved de mundtlige prøver med fine 
resultater til følge.

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

Også i naturfagene drager eleverne stor gavn af deres frigjorthed og spørgelyst. De er ikke bange for at spørge ind 
til løsning af komplekse problemstillinger, og det er mit indtryk, at lærerne tager sig god tid til at hjælpe med 
løsningen af opgaver uanset sværhedsgrad og hvilken elev der er tale om. 

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 fulgte elever og lærere over to dage i forberedelserne og opførelserne af årets musical: "PIP I EN ANDEN 
VERDEN" bygget over Astrid Lindgrens børnebøger. 
Det er altid med stor fornøjelse at jeg overværer tilblivelsen  af Grønbjerg friskoles musical, hvor ideoplæg  og 
replikker hele vejen igennem er tænkt og skrevet af de ældste elever med støtte af skolens lærere. Det er en på 
alle måder givende proces, hvor der naturligvis er tænkt på slutmålet, men hvor det allervigtigste er at få alle med 
lige fra den allermindste i børnehaven til den ældste elev i 9. klasse. Det må jeg sige lykkedes igen i år. Mundrette 
og sjove replikker til skuespillerne krydret med flotte danseoptrin omgivet af kulisser og en scene, der lå badet i 
farver af lys. Dertil kom medrivende musik fremført af skolens egne musikelever og musik hentet fra nettet. Alt i 
alt stor ros til skolens elever og lærere for en flot forestilling, som også fik mange roser og klapsalver fra publikum.
Faget "Krea" er også en vigtig del af skolens virke. Kreative og udtryksfulde elevproduktioner udsmykker skolen på 
gange og i klasser og er med til at skabe liv og glæde.
Faget idræt er på alle måder i højsædet på skolen. Jeg oplevede i år elevernes engagement ved en 
fodboldturnering på Grundlovsdag, hvor man virkelig gik til stålet store som små. 
I en fælles idrætstime en fredag morgen fulgte jeg eleverne, som var delt op i yngste-, mellem- og  ældstegruppen. 
De yngste spillede rundbold,  mellemgruppen M-bold og de ældste langbold. Der blev slået til bolden, kastet og 
grebet samt løbet på livet løs. Efter timen blev der evalueret på lærerværelset med den konklusion, at eleverne 
efterfølgende nok trængte til lidt mere kaste- og gribetræning!

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

Ja



7.1 Uddybning

Ved den mundtlige prøve i dansk opnåede 9. klasse et gennemsnit på 10,3.

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

Ja

8.1 Uddybning

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

Ja

9.1 Uddybning

Jeg var med i en engelsktime for 1.-2. klasse. Læreren brugte undervisningsvideoer fra YouTube: "The  Singing 
Walrus". En inspirerende time med masser af ping - pong mellem lærer og elev. Der blev talt til 20, snakket om 
mad og ugedage både i samtale med læreren og desuden i form af "synge-svar" til Walrus-videoerne. Eleverne 
lærte en masse engelske gloser og kom også helt ubemærket ind omkring grammatiske vendinger. På alle måder 
en afvekslende og udbytterig time.

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

Skolen følger de nye "Fælles Mål", men man har desuden stor fokus på at  beskrive fag og områder, hvor man er 
forskellig fra folkeskolen. Man afholder 2 forældre- elevsamtaler om året, hvor elevernes indsats og opnåede mål i 
de forskellige fag er i højsædet, men lærerne orienterer desuden om årsplaner, nye tiltag og 
undervisningsmetoder.  Det er mit klare indtryk, at det samlede undervisningstilbud er tilrettelagt ud fra 
pædagogiske og didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for de enkelte fag og elevforudsætningerne 
på de enkelte årgange.Undervisningen bliver gennemført med mange varierede undervisnings- og 
organisationsformer og ved anvendelse af tidsvarende grundbøger, lærerfremstillede- og hjemlånte materialer. 
Desuden indgår de elektroniske hjælpemidler som en fast bestanddel af den daglige undervisning. Clio-Online 
bliver nu anvendt i mange fag og har vist sig at være en stor gevinst for både elever og lærere. De fysiske rammer 
på skolen er gode, dog oplever skolen med den voksende elevsøgning et voksende behov for udvidelse af klasse- 
og fælleslokaler. 
Næste skoleår bygges et nyt stort klasselokale, som p.t. er påbegyndt. Desuden forestår flere flytninger og 
renoveringer af eksisterende lokaler.
Da skolen prioriterer ude-undervisning højt rykkes den traditionelle undervisning ofte ud i det fri, hvor eleverne 
bliver påvirket af naturen omkring dem og motiveres på en anden og inspirerende måde. Skolen råder ikke over 
eget fysiklokale,  så eleverne køres i egen bus til en nærliggende efterskole, hvor de bliver undervist af skolens 
egne lærere.Faget fortælling vægtes højt i den daglige undervisning. Jeg konkluderer, at man kommer rundt om 
rigtig mange fag og tilbud med et højt fagligt udkomme.

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

Sammenfattende for punkterne om "frihed og folkestyre" kan siges, at skolen i udpræget grad lever op til sine 
formål. Det ses i den daglige omgang med hinanden, i selve friskolearbejdet og i elevernes medbestemmelse på 
skoledagen og skolens hele virke. 
På Grundlovsdagen kom demokrati, frihed og folkestyre og menneskerettigheder rigtigt på banen. Skolens 
ældstegruppe havde over to dage forberedt grundlovstaler med udgangspunkt i Grundloven fra 1849. Eleverne 
havde blandt andet set afsnittet om Grundloven fra DR's udsendelsesrække: "Historien om Danmark" og hørt 
udpluk af grundlovstaler fra de sidste 5 år. Nu var opgaven at skrive en grundlovstale med afsæt i appelformer og 
argumentationskneb.
Emnerne for grupperne var: 1) Grundlovens tilblivelse, stemmeret og demokrati, 2) Værdsættelse af 
ytringsfriheden, 3) Pres blandt unge, 4) Legalisering af hash, 5) Fællesskab, 6) Stolthed over DK, 7) Janteloven, 8) 
Værdsættelse af Grundloven, 9) Alkoholdkultur, 10) Fordomme, 11) Udkantsdanmark. 
Gode emnevalg, som med elevernes solide indsamling af stof gav målgruppen en fin indføring i Grundlovens 
historie, indhold og betydning for frihed og folkestyre. En stor fornøjelse at overvære - også som voksen!

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja



13.1 Uddybning

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

Som beskrevet i tidligere erklæringer har skolen et meget velfungerende elevråd, som med en god sparring fra en 
lærer får store beføjelser.

18. Donationer 

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

Nej



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
 

19. Tilsynets sammenfatning 

Uddrag af samtale med skolens leder Niels Henrik Larsen. (Uddrag af tale ved generalforsamlingen 2019.)

Elevsituationen: Med 127 elever har der været udfordringer til fleksibilitet med hensyn til rammerne og 
nødvendige flytninger af klasser. Det positive problem løses næste år ved et nybyggeri med udvidelse af skolens 
lokaler.

Lærer- forældresamarbejde: Et filosofisk spørgsmål fra Niels til lærerne: ”Hvad skal der egentlig til, for at jeres 
arbejde med børnene lykkes”? Svar: ”Når vi i samarbejdet med forældrene når hen til det, vi gerne vil”. Efter min 
mening et rigtigt godt svar – et rigtigt godt udgangspunkt. I øvrigt god opbakning fra forældrene også til praktiske 
opgaver.

Bestyrelsen: Godt samarbejde med ny bestyrelse, som blandt andet har været på kursus i krav til bestyrelser i 
friskolen. Til debat i bestyrelsen bandt andet: Koblingsprocenten efter det forestående valg, hvor et rødt eller blåt 
udfald kan være afgørende og værdidebatter om prøve eller prøvefri skole. Man er enige om ikke på nogen måde 
at give køb på friskoletanken, men sideløbende med den daglige undervisning vil man stille og roligt og med 
omtanke forberede 8. klasse på prøverne i 9. klasse.

Undervisning: Stort set uændret struktur på skole -dag, -uge og -år, men indholdet varierer meget. I år har der 
været fokus på det kreative, filosofi, adventure, skills, bevægelse og E-sport og mere fokus på den praktisk musiske 
fagprøve efter 8. klasse. Fremlæggelser er vigtige i skolens hverdag.

Evaluering: Ud over forældre/elev samtaler evalueres der i den daglige undervisning og i samværet med eleverne. 
Der stilles jævnligt opfølgende spørgsmål og opgaver til eleverne til gennemgået stof, og desuden viser eleverne 
ansvar for læring ved selv at spørge ind til forventninger fra lærerside.

Inklusion: Her kom vi til at vende normalitetsbegrebet: Hvad er normalt? Eleverne modnes forskelligt og der kan 
være stor forskel på elevernes sociale og faglige udvikling og udfordringer og derfor også på, hvordan man skal 
omgå og støtte den enkelte elev, men respekten for hinandens forskelligheder er meget vigtig. Det er skolen, efter 
min mening, i særlig grad garant for.

Trivsel: Skolen har opnået gode resultater i trivselsundersøgelser. Vigtige parametre for trivslen på skolen er: 
Demokrati, medansvar og medindflydelse, der blandt andet opnås ved aktiv deltagelse i elevrådet, som fungerer 
supergodt. Endvidere har eleverne stor glæde af den nye legeplads med blandt andet multibane, stenmelsbane og 
beachvolleybane. Et kommende kreativt område over for skolen beplantes i april måned i år og skal fremover være 



et kreativt område for både friskolens elever og byens borgere.

Visioner: Udvidelse af skolen med nye lokaler og et ønske om at give eleverne øget indsigt og undervisning i 
bæredygtighed.

Synlighed: Nye billeder lægges ind på skolens hjemmeside. Nye bannere på hegn ved skolen. Omtale af vigtige 
begivenheder på skolen i lokale aviser. Deltagelse i Spjald- og Klausiløbene og i skills. Men allervigtigst: Den 
positive omtale – den gode fortælling om Grønbjerg Friskole.


