
Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Frederik Barfods Skoleskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
147017

Skolens navn:
Frederik Barfods Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Annelise Dahlbæk  

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

28-11-2017 Børnehaveklasse
, 2., og 5. klasse

 Matematik og 
Natur/Teknik

Naturfag Annelise Dahlbæk  

28-11-2017 Børnehaveklasse
, 2., 4., 5., 6. og 
7. klasse

Skolestart/læse
bånd, dansk, 
tysk, religion og 
Engelsk

Humanistiske fag Annelise Dahlbæk  

07-03-2018 8. og 9. klasse Samfundsfag, 
dansk, 

Humanistiske fag Annelise Dahlbæk  

07-03-2018 1., 3., 6. og 7. 
klasse

Projektuge: 
Trivsel, design, 
lego 
mindstorms, 
natur og el

Praktiske/musiske 
fag

Annelise Dahlbæk  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Spredningen af klassetrin og fag har været fyldestgørende og dannet et godt fundament for vurdering af bl.a. 
elevernes standpunkt, undervisningens organisering og variation i arbejdsformer. Desværre blev det ikke muligt at 
observere undervisning i et praktisk musisk fag, imidlertid bød Projektuge 10 på en stor grad af anvendelse af 
praktisk musiske arbejdsformer gennem fx billedmedie, Lego Mindstorms, design m.m.

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.

 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

Det er tilsynets vurdering, at elevernes standpunkt generelt i alle de observerede fag indenfor det humanistiske 
fagområder er højt. Der er i langt de fleste klasser en god arbejdsmoral og dialog, hvilket fremmer det gode 
læringsmiljø og dermed elevernes udbytte. 
Tilsynet vurderer, at eleverne har en god og motivationsskabende variation i aktivitetsformer (produktion, 
reproduktion, perception, interpretation, refleksion). Der er en god variation i organiseringen af undervisningen 
med både klasse-, gruppe-, par- og individuelle opgaver. 

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.

 Uddybning



Det er tilsynets vurdering, at elevernes standpunkt generelt i de observerede naturvidenskabelige fag er højt. Der 
er i langt de fleste klasser en god arbejdsmoral og dialog, hvilket fremmer det gode læringsmiljø og dermed 
elevernes udbytte. Det er observeret, at mange elever er rigtig gode til at hjælpe hinanden.

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.

6.2 Uddybning

Det skal bemærkes, at tilsynet ikke har haft mulighed for at observere et praktisk musisk fag, men at projekterne i 
projektuge 10 i vid udstrækning demonstrerede, i hvilken grad eleverne kunne anvende deres praktisk musiske 
viden og færdigheder i forbindelse med udvikle og skabe forskellige konkrete produkter. 

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

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

Der er konkret observeret læsebånd og dansk i 4. og 9. klasse. Eleverne arbejder både med mundtlig og skriftlig 
præstation. I dataindsamlingen er der anvendt både struktureret og ustruktureret observation, standardiserede 
åbne interviews, samtaleinterviews, undervisningsmaterialer, læreres skriftlig besvarelse af didaktiske spørgsmål, 
fotos, artefakter, elevproduktioner, halvårsplaner samt informationsbreve til forældre.
• Der planlægges med udgangspunkt i Fælles Mål for Dansk
• Eleverne har viden om litterære begreber fx komposition, som anvendes i analyse- og fortolkningsarbejde
• Eleverne forstår og kan fortælle om en tekst i børnehaveklassen
• Eleverne kan argumentere for synspunkter 

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

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik



Der er konkret observeret matematik i 2. og 5. klasse. Eleverne arbejder både mundtligt og skriftligt med 
matematikopgaver og matematiske begreber. I dataindsamlingen er der anvendt både struktureret og 
ustruktureret observation, standardiserede åbne interviews, samtaleinterviews, undervisningsmaterialer, læreres 
skriftlig besvarelse af didaktiske spørgsmål, elevproduktioner samt halvårsplaner.
Der planlægges med udgangspunkt i Fælles Mål for Matematik.
• Eleverne har både kognitiv og krops-kinæstetisk forståelse af ”mønstre” og ”forskelle” som matematisk 
begreb
• Eleverne kan forklare begreber som fx areal
• Eleverne kan samtale om matematiske problemer

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

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

Der er konkret observeret engelsk i 7. klasse. Eleverne arbejder både med mundtlig og skriftlig præstation. Der er 
observeret engelsk i 7. klasse. Eleverne arbejder både med mundtlig og skriftlig præstation. I dataindsamlingen er 
der anvendt struktureret observation,  samtaleinterviews, undervisningsmaterialer, læreres skriftlig besvarelse af 
didaktiske spørgsmål, elevproduktioner samt halvårsplaner.
• Der planlægges med udgangspunkt i Fælles Mål for Engelsk
• Eleverne arbejde med aktiv lytning for at forstå tekster i naturligt taletempo med billedstøtte
• Eleverne kan udtrykke sig med klar og tydelig udtale
• Eleverne kan beskrive hovedpersoner i en film på et forståeligt og sammenhængende engelsk 

• Der planlægges med udgangspunkt i Fælles Mål for Engelsk
• Eleverne arbejde med aktiv lytning for at forstå tekster i naturligt taletempo med billedstøtte
• Eleverne kan udtrykke sig med klar og tydelig udtale
• Eleverne kan beskrive hovedpersoner i en film på et forståeligt og sammenhængende engelsk 

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie



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

Ja

8.1 Uddybning

Tilsynet vurderer, at elevernes standpunkt står mål med, hvad der kan forventes på de observerede klassetrin.
Det overordnede indtryk af Frederik Barfods Skole er, at skolen samlede undervisningstilbud ud fra en 
helhedsvurdering står mål med hvad, der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Tilsynet vurderer, at skolen i formål og virke forbereder 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 mellem kønnene.

9 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

 Uddybning

Skolens formål og fokus udtrykkes således:
• Skolen har fire pædagogiske fokusområder i dette skoleår: 
1. Det forpligtende læringsfællesskab
2. Trivsel som forudsætning for læring
3. Faglighed
4. Samarbejde 
Det er tilsynets vurdering, at skolens fokusområder netop viser, hvordan både sociale og læringsmæssige værdier 
prioriteres gennem udvikling af et godt fællesskab, hvor alle tager ansvar.
I bl.a. et forældrebrev beskrives, hvordan en klasse netop har udviklet et tæt og velfungerende fællesskab, som 
har skabt trivsel både i undervisningen og i frikvarterer.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning



Demokratisk dannelse er her defineret som sammenhængen mellem tre grundlæggende evner (Wolfgang Klafki):
• Evnen til selvbestemmelse – over sine individuelle levevilkår samt medmenneskelige, erhvervsmæssige, 
etiske og religiøse meninger.
• Evnen til medbestemmelse – over udformningen af vores fælles kulturelle, samfundsmæssige og politiske 
forhold.
• Evnen til solidaritet – ikke kun med andre i samfundet men også med dem, der ikke lever i et demokratisk 
samfund.
På Frederik Barfods Skole kommer disse tre grundlæggende evner til udtryk fx således:
Selvbestemmelse: Eleverne har mulighed for selvbestemmelse i forbindelse med arbejde med forskellige 
projekter.
Medbestemmelse: Eleverne inddrages i planlægning af projektugerne. Der er et elevråd bestående af 4 piger og 4 
drenge.
Solidaritet: Elever tilskyndes til at anerkende og respektere forskellighed, ved at udvise tolerance overfor hinanden 
og elever i andre klasser. 
Det er tilsynets vurdering, at skolen i hele sit virke og fokusering, prioriterer demokratisk dannelse. 
Både i undervisning og i det sociale fællesskab tilskyndes til forståelse og respekt, i modsætning til fejlfortolkning 
og dom.

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

Ja

 Uddybning

Respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder kommer til udtryk i skolens værdier. Her fremgår 
bl.a. flg.:
Fællesskab: Dialog, integritet og respekt for forskellighed er nøgleord.
Livsduelighed: Eleverne skal opbygge selvtillid og tro på egne evner, sammenknyttet med glæden ved og 
betydningen af deltagelse i sociale relationer – både i skolen og i samfundet.
Tryghed og glæde: Tillid, værdsættelse og anerkendelse er nøgleord.
Det er tilsynets vurdering, at dagligdagen på skolen er præget af en atmosfære af rummelighed, hvor både lærere, 
ledelse og elever tager hensyn til og viser respekt for hinandens forskellighed.

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 Uddybning

Skolens værdisæt kan tolkes med afsæt i en generel forståelse af diskrimination, ligestilling og frihedskamp. Ikke 
nødvendigvis specifikt i forhold til kønsligestilling. Det er imidlertid tilsynets klare vurdering, at både 



undervisningen og den daglige dialog mellem alle aktører på skolen, er præget af en respekt for forskellighed, 
herunder også i forhold til køn.

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

Ja

10.1 Uddybning

På skolens hjemmeside fremgår det, at elevrådet består af 8 elever: to elever fra henholdsvis, 5., 6., og 7. klasse, 
samt én elev fra 8. og 9. klasse.
I folder om Fokusområder og Prioriteringer i skoleåret 2017/18 fremgår flg.:
”Det er målet at skolens elever, gennem elevrådet får indflydelse på skolens liv, begivenheder og aktiviteter samt 
oplever at blive hørt. Elevrådet holder 6-8 årlige møder hvor aktiviteter og initiativer for skoleåret fastlægges”
Det er tilsynets indtryk, at demokratisk dannelse og respekt for frihed og folkestyre er muligt for eleverne at 
udvikle og praktisere bl.a. gennem elevrådet. 
Det er relevant at fremhæve, at elevrådet består af 4 piger og 4 drenge. 

12. Donationer 

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

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Det Forenede 
Velgørenhedsselskabnk

Sikavej 51
4050 Skibby

148500,00

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv 
moms.

Beløb i kroner

Ja



12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

148500,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning

Tilsynets besøg med observation og dialog både med elever, lærere og ledelse, har været en meget positiv 
oplevelse. 

Jeg blev generelt mødt af et åbent og venligt personale, både hvad angår ledelse, administration og lærere. 
Ligeledes har det været en meget positiv oplevelse, at eleverne har vist interesse og nysgerrighed overfor at 
delagtiggøre mig i deres aktiviteter og interesser. 

Alle har bidraget positivt og interesseret til, at give mig adgang til de specifikke informationer om undervisning og 
læring, som et tilsyn centrerer sig om. Der er god og nem adgang til informationer om Frederik Barfods Skole, dels 
gennem positiv tilbagemelding fra ledelsen, dels på hjemmesiden. Det er tydeligt, at Frederik Barfods Skole er en 
skole med visioner, ambitioner og dermed interesse for fortsat udvikling. 

Det er ligeledes meget positivt, at skolen prioriterer det samfundsmæssige ansvar med dels undervisning af et 
flygtningebarn, dels med fokus på respekt og anerkendelse af forskellighed. 

De to besøgsdage i klasserne, har gjort det muligt både at have formelle og uformelle samtaler, samt korte 
interviews med elever og lærere. Eleverne fremstår glade, engagerede og hjælpsomme i de fleste fag. 
Observationer har vist, at skolens lærere, med deres engagement, ressourcer og faglige stolthed, har en positiv og 
motiverende indflydelse på eleverne. Deres indsats og formåen bidrager til at skabe mening med skolearbejdet for 
alle. 

Om det fysiske læringsmiljø vurderes det, at undervisningslokalerne generelt er indrettet, så det er muligt at 
variere undervisningens organisering. Det var i særlig grad interessant at se, hvordan de yngste elevers 
klasselokaler er varieret indrettet, så der både er plads til hygge, leg, koncentreret arbejde ved borde og plads på 
gulvet, der inviterer til et mere tæt, fælles læringsrum. Det er positivt at konstatere, i hvilken grad læringsmiljøets 
anerkendes som betydningsfuldt for elevers læring og udvikling.

Det er positivt at bemærke, at materialer og metoder i undervisningen fremstår læringsmæssigt relevante og i vid 
udstrækning åbner for dialog og refleksion.


