
TILSYNSRAPPORT SKOLEÅRET 2017/2018 

 

Skole:  Fole Friskole 

Skolekode:  511005 

Tilsynsførende:  Peter Dal Lawaetz 

 

Overværede fag: 

Jer har i indeværende skoleår været på tilsynsbesøg 3 gange, nemlig 6. november, 8. januar og 22. februar. 

Jeg har overværet undervisning i dansk i 0., 1., 6. og 7. kl., matematik i 4. og 5. kl., engelsk i 2., 3., 4., 5., og 

7. kl., filosofi og science i 7. kl., idræt i 4. til 7. kl, samt musik i 4. til 7. klasse. Jeg har her udover deltaget i 

skolens morgensamlinger. 

 

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. 

Jeg har dels overværet undervisningen, dels gået rundt blandt børnene og set, hvordan de arbejdede med 

tingene og samarbejdede med hinanden, og jeg har hørt børnene læse og fortælle. I nogle af timerne har 

jeg deltaget i kortere tidsrum, andre timer har jeg deltaget i hele forløbet.                      

På baggrund af mine oplevelser i klasserne, iagttagelse af elevernes opgaveløsninger, deres 

læsefærdigheder og evne til løsning af diverse opgaver, kan jeg udtale, at jeg vurderer at elevernes 

færdigheder står mål med, hvad der normalt kræves i folkeskolen.  

 

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Ud over de traditionelle boglige fag, har skolen både praktiske, kreative og musiske fag på skemaet, ikke 

mindst musik og bevægelse er vigtige elementer i børnenes hverdag. Dette fremmer det enkelte barns 

mulighed for at kunne gøre brug af sine evner på alle planer, og sikrer samtidig muligheden for også de 

børn, der ikke umiddelbart er bogligt stærke at kunne udfolde sig med netop deres evner bedst muligt. 

Fagtilbuddet, undervisningsstoffet, lærerressourcerne og de anvendte materialer lever helt op til, hvad der 

kan forventes og almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 

Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det 

danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for 

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling af kønnene. 

Skolen er en dansk friskole, hvor daglige fællessamlinger med sang og fortælling indgår som en fast del 

hverdagen. Fortællingernes indhold er hentet bredt fra de danske folkeeventyr, Danmarks,- og 



verdenshistorien, god litteratur samt børnenes egne bidrag. Ved fællessamlingerne kommer både voksne 

og børn til orde, og jeg oplever et åbent og tillidsfuldt forhold elever og lærere imellem. 

Som jeg oplever skolens daglige virke, lever den fuldt op til lovens intentioner. 

Vurdere om undervisningssproget er dansk, med mindre der er givet dispensation. 

Bortset fra sprogfagene (engelsk og tysk), hvor en del af konversationen naturligt foregår på det 

pågældende sprog, foregår al undervisning på skolen på dansk såvel i skrift som på tale. 

 

Samlet vurdering. 

Fole Friskole er en god skole. Den har en dygtig og synlig ledelse, lærerne er generelt velforberedte og 

fagligt dygtige, og der er gode sociale relationer både i klasserne og mellem børn og voksne.  

Skolen har haft en stor elevfremgang over de sidste år, og modtager elever fra et meget stort område, 

elever som kommer med forskellige ressourcer og behov. Løbende at skulle implementere mange nye 

elever på en skole kræver mange ressourcer fra de voksnes side, men man løfter i lærerkollegiet denne 

opgave på en rigtig god måde, og der bliver taget godt hånd om de enkelte børn både fagligt og socialt.  

Skolen er præget af en god kollegial stemning. I kan som forældre være trygge ved at have jeres børn på 

Fole Friskole. 

 

Aller, den 1. marts 2018 

Peter Dal Lawaetz 

Forældrevalgt, certificeret tilsyn. 

 

 


