
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Herning Friskole: 

1. Skolens navn og skolekode 

Skolekode: 
657025 

Skolens navn: 
Herning Friskole 

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 

Knud Nørregaard 

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 en hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fag kreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningspioner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende 

11-09-2018 0.1.2.3.4.5.6.-7 .- dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard 
8.-9. 

11-09-2018 6. matematik Naturfag Knud Nørregaard 

11-09-2018 7. Engelsk Humanistiske fag Knud Nørregaard 

01-11-2018 3.-6.-8. Engelsk Humanistiske fag Knud Nørregaard 

01-11-2018 0.-1.-7. Matematik Naturfag Knud Nørregaard 

01-11-2018 9. Geografi, Humanistiske fag Knud Nørregaard 
samfundsfag ' 

20-02-2019 9. dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard 

20-02-2019 8.-9. samfundsfag, Humanistiske fag Knud Nørregaard 
historie 

20-02-2019 7. fysik Naturfag Knud Nørregaard 

20-02-2019 6. musik Praktiske/musiske Knud Nørregaard 
fag 

20-02-2019 9. Engelsk Humanistiske fag Knud Nørregaard 

20-02-2019 10. samfundsfag Humanistiske fag Knud Nørregaard 



2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg 

Desuden samtaler med ledelsen, lærere og elever, studier af fagtests, elevarbejder, undervisningsmaterialer og 
uddannelsesparathedserklæringerne for 8. og 9. klasse. 

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 en hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fag kreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningspioner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

4.1 Uddybning 

Jeg har overværet danskundervisning på alle klassetrin incl. specialundervisningen. Overalt har jeg mødt særdeles 
kompetente lærere, som har lavet rigtig god undervisning. Også sprogundervisningen er præget af høj kvalitet og 
godt arbejdende elever. 

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 en hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fag kreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningspioner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

5.1 Uddybning 

Jeg har fulgt matematikundervisningen hos store og små og set god, differentieret undervisning overalt. jeg har 
mødt et grundigt testsystem, som blev håndteret rigtig godt af elever og lærere. Og besøgt fysikundervisningen 
med klassiske kemiforsøg. 

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 en hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fag kreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningspioner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

6.1 Uddybning 

Mit tilsyn på dette område har begrænset sig til et besøg i en gymnastiktime, deltagelse i morgensangen og et 
enkelt besøg i musikundervisningen. Et højt prioriteret område med en halv klasse, som denne dag gik i gang med 
en et nyt musikstykke udsat for 6-8 instrumenter. Når man skal udtale sig om undervisningstilbud i forhold til det 
normale på området, så skiller Herning Friskole sig godt ud her. 

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

Ja 

7.1 Uddybning 

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 

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej 

10.1 Årsag 

I Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6 

10.3 Uddybning 

Jeg har overværet historieundervisning i 8. og 9. klasse, hvor der blev arbejdet eksemplarisk med mellemkrigs- og 
efterkrigstemaer. 

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen 

Ja 

11.1 Uddybning 

Pba iagttagelser af undervisningen, samtaler med lærerne og studier af elevarbejder og -udtalelser er jeg meget 
tryg ved at udtale, at Herning Friskoles undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad man 
almindeligvis kan kræve og forvente i en dansk grundskole. 

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 

Undervisningens indhold, medarbejdernes relationer til eleverne og børn og voksnes omgang med hinanden 
vidner om, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

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 

- 
Herning Friskole har ikke et elevråd, men en "åben dørs politik", hvor ledere og lærere forventer, at elever 
henvender sig, når der er noget, de ønsker drøftet eller ændret. Dette bekræftes gennem interviews med elever i 



9. klasse. 

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. 

I Navn I Adresse I Beløb i kroner 

19. Tilsynets sammenfatning 

Herning Friskole fremstår som en rigtig god og solid skole, båret af klassiske værdier, at godt fagligt arbejde i et 
varmt og kommunikerende skolemiljø. Skolens overbygning med en stor og særdeles veldrevet 10. klasse er 
ganske enestående i friskolesammenhæng. 


