
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 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

14-10-2021 0.-10. Samfundsfag Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-03-2022 0 Dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-03-2022 1. Matematik Naturfag Knud Nørregaard  

18-03-2022 5. Dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-03-2022 6. Historie Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-03-2022 2. Dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

22-03-2022 4. Dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

22-03-2022 6. Dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

22-03-2022 9. Dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

22-03-2022 4. Eng Humanistiske fag Knud Nørregaard  

22-03-2022 O.1. Fortælling Humanistiske fag Knud Nørregaard  

22-03-2022 5. Dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

22-03-2022 9. Mat Naturfag Knud Nørregaard  



2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

14/10: Morgensang med egen temasang

             Besøg i alle skolens butikker sammen med skolelederen: teater, banko, 

Legetøj, rædselskabinet, spillebule, negleklinik, avisredaktion og 5-kamp i Gymnastiksalen. 

Samtale med skoleleder og lærere om temauge mm.

22/3: samtaler med 2 historielærere og med 9. Klasse om projekter og demokrati. Samtale med skolelederen om 
demokratisk dannelse i skolen. Gennemgang af procedurer og dokumentationer i forbindelse med 
ungdomsuddannelserne.

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

Undervisningen i sprog og litteratur har høj prioritet på Herning Friskole



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

Tilsynet har i år koncentreret sig om en solid matematikundervisning.

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

Temauge i efteråret vidnede om stor kreativitet og vægt på håndens arbejde.
Besøg i musikundervisningen i foråret fortæller om eksemplarisk arbejde med sang, rytmer og bevægelse.

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

Ja

7.1 Uddybning

Jeg har overværet danskundervisningen fra 0. klasse og på alle årgange op gennem mellemtrinnet. Der arbejdes 
grundigt, systematisk og med imponerende resultater på alle årgangene. Specielt grønlandsudstillingen i 1. Klasse 
og de mange udstillede elevarbejder i den forbindelse gjorde stort indtryk.



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

Ja

8.1 Uddybning

Der arbejdes systematisk med matematikundervisningen og evalueringen af elevernes færdigheder op gennem 
klasserne.

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

Ja

9.1 Uddybning

Til trods for at eleverne først møder engelsk i 3. klasse, formår de allerede i 4 klasse at håndtere grundbogen  for 
4. klasse på fornem vis.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

10.3 Uddybning

Historieundervisningen fremstår markant på Herning Friskole. I timetal, i indholdsudvælgelsen og i samtaler med 
eleverne om verden. Eksempelvis i en dansktime, jeg overværede på mellemtrinnet, hvor Europas og Ukraines 
historie var temaet pba den aktuelle situation i landet i marts måned. 

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

Ja

11.1 Uddybning



Herning Friskole fremstår her i foråret 2022 som en særdeles veldrevet og god skole. Man oplever et godt fokus på 
faglighed og samtidig stor opmærksomhed på klassernes og den enkelte elevs udvikling og trivsel. Skolen er 
præget af harmoni, af fælles ansvar og et gensidigt respektfuldt forhold mellem elever og medarbejdere. En skole, 
præget tydelige værdier, som kommer til udtryk i morgensamlingen, i relationerne og i hele skolekulturen.
Jeg kan således med stor overbevisning udtale, at Herning Friskole 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

I undervisningens indhold og organisering.
I samarbejdet mellem alle parter i dagligdagen.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

I hele skolens dagligdag.

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

Ja

14.1 Uddybning

I undervisningen, samværet, i samarbejdet og i samtalen med eleverne.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning



16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

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

Ja

17.1 Uddybning

Samtale med skoleleder og lærere om elevmedbestemmelse og demokratisk dannelse.
Interwiev med 9. Klasses elever om temaet og om klassens fællesprojekt “Restaurent Herning Friskole” , et årligt 
tilbagevendende, meget elevstyret projekt.

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

Denne opgave er en integreret del af det professionelle lærerarbejde. Skolelederen eller kollegaer deltager som 
sparringspartnere i arbejdet med konkrete sager.

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

Bekendtgørelse sendt til alle medarbejdere marts 2022



21. Donationer 

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

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

10000,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

Herning Friskole fremstår et lille år efter lederskifte og på bagkanten af 2 særdeles vanskelige coronaår,  som en 
skole fuld af energi, arbejdsomhed og  fællesskab.

Nej


