
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 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 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

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har deltaget i den daglige morgensang, typisk med en børnesang, en årstidssang og et fadervor.

Desuden har jeg ført samtaler med ledelse, lærere og elever

Gennemgang af udtalelser for alle 9. klasses elever samt studieparathedserklæringer for 8. 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 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

Sprogundervisningen i både dansk, engelsk og tysk ser meget systematisk og velovervejet ud over hele linjen. 
Desuden ser man gode tværfaglige temaer hos store og små, som inddrager elevernes liv, det samfund, de lever i,  
og deres fremtid. 

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 har set god klassisk fysikundervisning med de store og fint tværfagligt arbejde hos både de små og på 
mellemtrinnet.

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 har overværet både musik- og idrætsundervisning, og det fungerede rigtig godt. 

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

Ja

7.1 Uddybning

Jeg har overværet historiefortælling hos de yngste, historieskrivning i 2.,  grammatiktræning i 3. klasse, fagdag om 
Grønland  og diskussioner om almen dannelse i 4. klasse og oplevet rigtig flotte elevforedrag ved 
projektfremlæggelser i 8. klasse

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

Ja

8.1 Uddybning

Matematikundervisningen er præget af megen god systematik og stort fokus på at evaluere elevernes 
færdigheder

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

Ja

9.1 Uddybning

Jeg har overværet god engelskundervisning i 5. klasse og drøftet skolens prioritering af engelsk fra 3. klasse med 
engelsklærere.

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

Pba besøg i klasserne, samtaler med elever og lærere samt gennemgang af skriftlige vurderinger af 8.-9. klases 
eleverne kan jeg med stor sikkerhed udtale, at Herning Friskoles samlede undervisningstilbud ud fra en 
helhedsvurdering står mål med, hvad man almindeligvis kan 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

Skolens undervisning og omgangen mellem elever og medarbejdere viser, at skolen i hele sit virke forbereder 
eleverne til at leve i et demokratisk samfund.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

I undervisningens indhold, i undervisningens tilrettelæggelse og i det ansvar, skolen giver eleverne i projekter og  i 
dagligdagen.

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

Ja

14.1 Uddybning

Jeg overværede flere projektfremlæggelser i 8. klasse, som kom omkring centrale og aktuelle problemstillinger i et 
moderne samfund. Her afslører eleverne og hele setup´et omkring fremlæggelsen, at eleverne og skolen er solidt 



forankret i respekten for individets rettigheder og for demokratiet. 

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

Skolen opfordrer hvert år eleverne til at danne et elevråd. Men eleverne foretrækker at kunne henvende sig 
direkte til lærerne og ledelsen. 
Skolen forsøger at give eleverne en oplevelse af at de har indflydelse på deres egen dagligdag  på deres skole. 
F.eks. i et projekt i 9. klasse, hvor eleverne arrangerer alt omkring en festmiddag for skolens  vennekreds. Og i en 
"åben-dør" praksis, som er meget iøjnefaldende, når man besøger skolen.

18. Donationer 

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

19. Tilsynets sammenfatning 

Herning Friskole fremstår som en meget solid og veldrevet skole. Med stor vægt på faglighed og elevernes trivsel. 
Man oplever et rigtig godt samarbejdsklima mellem  de voksne og mellem elever og medarbejdere.

Herning Friskole skiller sig ud i forhold til de fleste friskoler, dels ved at være en eksamensfri skole for 9. klasse, 
dels ved at have en meget stor 10. klasse. 

Fagligheden i grundskolen lider bestemt ikke under fraværet af FA-prøverne, og 10. klasse-projektet med stor vægt 
på elevernes individuelle OSO-opgaver ser ud til at give eleverne et rigtig godt rygstød inden, de påbegynder deres 

Nej



ungdomsuddannelse.


