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Roskilde, april 2017 

Tilsynserklæring for skoleåret 2016-2017 

Frederik Barfods Skole 
Kochsvej 32-36 
1812 Frederiksberg C 
Skolekode: 147017 
 

Tilsynsførende:  
Annette Carlsson,  
valgt af forældrekredsen på Frederik Barfods Skole (FBS) i 2 år fra skoleåret 2016-2017. 
 
Baggrund: 
Jeg har været lærer i Gundsø Kommune fra 1976-1997, derefter var jeg viceskoleleder i 
Ballerup Kommune fra 1997-2001, og endelig har jeg været skoleleder på Trekronerskolen i 
Roskilde fra 2001-2013. I nov. 2012 blev jeg certificeret af Undervisningsministeriet (jf. BK nr.  
619 af 9/06/2010) til at føre tilsyn ved de frie grundskoler og 3. dec. 2015 blev jeg 
gencertificeret ved et kursus afholdt af Danmarks Privatskoleforening.  

Lovgrundlag: 
(Lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler m.v. Nr.  1135 af 7. dec. 2001) 
Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige 
virksomhed (jf. § 9a). Forældrekredsen kan træffe beslutning om at selvevaluere eller at 
vælge en eller flere tilsynsførende til at varetage tilsynet. 
Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside. 

Tilsynet skal vurdere: 
 Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk (§ 9 a, stk. 1) 

 
 Elevernes standpunkt i historie, såfremt skolen ikke fører til prøve i historie 

 
 Hvorvidt eleverne får en undervisning, der ud fra en helhedsvurdering står mål med, 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 
 

 Hvorvidt skolen efter deres formål og i hele deres virke forbereder eleverne til at leve i 
et samfund som det danske med frihed og folkestyre (§ 1, stk. 2, 2. pkt.) 

 
 At undervisningssproget er dansk (§ 2, stk. 3, 1. pkt.) 
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Tilsynets omfang og mine besøg på skolen: 
 Mandag d. 9. maj 2016. var jeg til møde med Skoleleder Thomas Riis for at 

konfirmere aftale om tilsyn. Jeg fik rundvisning på skolen samt indføring i skolens 
historie og profil.  
 

 Mandag d. 14. nov. 2016. Dagen begyndte på lærerværelset, hvor Thomas 
præsenterede mig for de lærere, som jeg skulle følge denne dag. 
Jeg var herefter i følgende klasser og fag: 
Bh.kl., læsebånd. Her fortæller elever på skift og under stor opmærksomhed fra de 
andre elever om de bøger, som de har læst i læsebåndet. Dette giver anledning til bl.a. 
at tale om sammensatte ord, enslydende ord og faktabøger.  
1. klasse dansk med ”læseteater” i grupper og lydrette læs og forstå-opgaver i 
elektronisk udgave fra Specialpædagogisk værksted.  
4.klasse engelsk, hvor der bliver arbejdet med ordklasseord: adjectives. Senere lyttes 
der til og øves replikker fra Peter Pan i Teen Talent  
5. klasse musik. Her øver eleverne i grupper forskellige scener til den musical, som der 
er tradition for at 5. klasse spiller hvert år. Stykket skriver klassen selv. 
6. klasse billedkunst. Der arbejdes i et tværfagligt samarbejde mellem historie og 
billedkunst med mønstre, tapet, baner, rytmer, sekvenser. Temaer om besættelsen skal 
være udgangspunkt for elevernes egne arbejder.  
4. klasse dansk. Med udgangspunkt i Fandango arbejdes der med miljø, og forskellige 
billeder beskrives med tillægsord for henholdsvis det fysiske og det psykiske miljø. 
Kort drøftelse og etablering af nye frikvarterslegegrupper. 
6. klasse tysk. Øvelser med at bevæge sig og derefter skrive gloser 2 og 2. Til slut spilles 
der 4-kort med gloser på.  
8. klasse dansk. Nyt forløb: Pressefoto. Der introduceres og arbejdes med virkemidler, 
sammenhæng, perspektiver, genrer, analyse, betragtning og vurdering. 
9. klasse historie. Tema: Det repræsentative demokrati. En sag i Folketinget skal 
uddybes og argumenter fra ja- og nej-siden fremlægges. Et læserbrev skal vurderes 
som kilde. Som afslutning afspilles et stykke musik af og med Leonard Cohen og der 
tales om referencer og perspektivering.  
 
 

 Tirsdag d. 28. Marts 2017. Først et kort møde med Thomas, som orienterede om at 
skolen dagen før og fortsat i dag får skiftet elevmøbler ud i en del klasser, hvilket kan 
afstedkomme lidt uro visse steder. Lærerværelset er ligeledes blevet malet og 
møblerne udskiftet. Derefter gik jeg i klasserne. 
7.klasse matematik. Eleverne introduceres til klassisk konstruktion og arbejder med 
brug af passer.  
8. klasse biologi. Temaet er Alkohol og unge. Klassen er delt i 2 grupper og den ene 
gruppe fortæller de andre om unges alkoholvaner, hvorefter den anden gruppe viser et  
forsøg fra fysiklokalet og forklarer hvordan alkohol dannes. 
7.klasse geografi. Tema er vandets kredsløb. Der arbejdes med fagtekster fra 
”Biologiportalen.dk”. 2 elever genfortæller fagtekster om Havets pattedyr og 
Bæredygtighed. Derefter får eleverne 10 min til ”Tip en 12’er”. 
6. klasse matematik . Der arbejdes med ligninger. Efter individuelle opgaveløsninger, 
fremlægger 2 elever på smartboarden deres løsninger med forklaringer. 
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5. klasse matematik. Arbejde med koordinatsystemer, grafer og indtastning af arealer i 
koordinatsystemet. 
3. klasse matematik. Eleverne har bygget papirflyvere og laver nu undersøgelser i 
skolegården af hvor langt de forskellige modeller kan flyve.  

Mål, evaluering, skolereform og ændrede prøveformer  
FBS er en friskole og dermed ikke forpligtet til at arbejde efter Folkeskolelovens vilkår, men 
skolen har (jf. § 1 a i Lovbekendtgørelse om Friskoler…) valgt at følge de Forenklede Fælles 
Mål, som gælder for undervisning i folkeskolen. Eneste undtagelse er, at FBS ikke underviser i 
faget kristendom efter 6. kl. Dette fremgår af skolens hjemmeside samt  i fagenes 
undervisningsplaner/halvårsplaner, hvoraf det også fremgår, at lærerne har taget begreberne 
kompetencemål, færdigheds- og vidensmål til sig. Ved besøgene i undervisningen har jeg 
konstateret,  at skolen i praksis følger disse mål og planer og leverer en undervisning af høj 
kvalitet. Eleverne på FBS går til afgangsprøve og skolen forholder sig løbende til 
implementeringen af de nye prøveformer, som f.eks. i den fælles naturfaglige prøve, hvori 
fagene fysik/kemi, biologi og geografi indgår. Det samme gælder digitaliseringen af stadig 
flere prøver. Mens man afventer evalueringen af ministeriets forsøg med ekstra tværfaglig 
projektopgave i matematik/naturfag opprioriterer FBS projektarbejdet generelt ved at 
indføre 2 projektuger fremover.  
På skolens hjemmeside er de opnåede karakterer tilgængelige.   
 

Inklusion.  

For at understøtte inklusionen har FBS i børnehaveklassen samt i idræt og naturfag i 
indskolingen prioriteret en tolærerordning ligesom der er delehold i fagene 
billedkunst/design, sløjd og madkundskab.  
FBS har uddannede læsevejledere, der er ansvarlige for de test og prøver der tages på skolen, 
og i forbindelse med ibrugtagning af den nye ordblindetest, som UVM har fået udarbejdet, 
også for indsatsen og støtten til dysleksieleverne. På mellemtrinnet deltager læsevejlederne i 
faste timer.  

 
Undervisningsmateriale.  

Det er mit klare indtryk, at FBS anvender et både tidssvarende og varieret 
undervisningsmateriale, såvel i form af lærebogssystemer som forskellige digitale 
læringsportaler, der bliver flittigt brugt. Jeg har i alle fag og klasser, som jeg har besøgt, 
orienteret mig i disse systemer og kan konstatere, at de på enhver måde både fagligt og 
pædagogisk lever op til kravene i de forenklede Fælles Mål.  
Alle lokaler er indrettede med digitale tavler, som de fleste lærere baserer deres undervisning 
på. Den digitale tavle bliver brugt af såvel lærere som elever. Skolen har klassesæt af Ipad og 
pc’er til indskoling og mellemtrin, mens udskolingseleverne medbringer egne computere.  
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Forberedelse til et samfund med frihed og folkestyre. 
Der er i høj grad tale om et skøn, når det skal vurderes, om skolen forbereder eleverne til at 
leve i et samfund med frihed og folkestyre. Jeg har valgt at fokusere på 5 hovedområder 
indenfor skolens samlede undervisning i min vurdering af, om skolen opfylder kravet:   

1. Skolens formulerede og udtrykte grundholdning: 
FBS har på hjemmesiden fremlagt skolens værdigrundlag med centrale værdier som 
faglighed, fællesskab, nysgerrighed, livsduelighed, tryghed og glæde, og i velkomstskrift til nye 
forældre fremhæves, at skolen har en demokratisk grundholdning uden et bestemt politisk 
eller religiøst grundsyn. Eleverne skal således have kendskab til og lære at forholde sig til de 
traditioner og værdier, der præger vores kultur. Denne grundholdning og disse værdier har 
været tydelig i alt, hvad jeg har set og hørt ved mine besøg på skolen.  

2. Mål og intentioner med undervisningen: 
Det er et mål for FBS at tilbyde eleverne en skoledag, der er balanceret og afstemt mellem 
læring, trivsel og dannelse. Skoleforløbet skal styrke elevernes selvværd og give dem 
mulighed for at være med til at skabe deres egen hverdag - og tage medansvar for denne. I 
min gang på FBS har jeg oplevet et læringsmiljø, der bygger på dette mål. Fagligheden i 
undervisningen er til stadighed i højsædet og for at udvikle og sikre de mest optimale rammer 
og bedste læringsmiljø for undervisningen foregår der løbende en dialog mellem ledelse og 
lærere om læringsaktiviteterne, om klasseledelse og om relationskompetence. Denne dialog 
sker på baggrund af ledelsens observationer af undervisningen.  
Pædagogisk arbejder skolen i år med ”It og læring - It og dannelse”, og i den forbindelse rettes 
der et vigtigt fokus på den hensigtsmæssige brug af digitale og sociale medier, og forældre 
opfordres til aktivt at samarbejde med skolen om at skabe en god og positiv digital kultur og 
trivsel for eleverne.  

3. Den konkrete undervisning – indholdet og læreprocessen: 
Skolen har som mål, at eleverne skal udvikle livsduelighed og opnå tillid til egne muligheder. 
Eleverne skal desuden opnå en baggrund for at tage stilling og handle, samt udvikle 
ansvarsbevidsthed, tolerance og samarbejdsevne. Det er ambitiøse mål, som jeg godt kan 
genkende i elevernes læringsaktiviteter. Det fremgår ligeledes tydeligt, at lærernes valg af 
såvel undervisningsemner og –former som arbejdsmetoder bygger på disse mål.  

4. Resultatet, udbyttet af undervisningen 
Skolen har en varieret evalueringskultur: Den interne dokumenterede evaluering med prøver, 
test og karakterblade og den løbende evaluering, som den enkelte lærer står for. Der arbejdes 
bl.a. med Lotusplaner, Cooperative Learning, begrebskort elevmapper præsentationsmapper 
m.m. 
Udbyttet af undervisningen fremgår ikke kun af karakterer og testresultater, men i lige så høj 
grad af, hvordan elever kan omsætte og bruge deres viden i handlinger og forskellige 
projekter samt i andre sammenhænge end der, hvor de har opnået deres viden. Det får 
eleverne rig mulighed for, når der arbejdes tværfagligt mellem fagene eller i skolens 
projektuger. 
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5. Skolens samlede virksomhed og kultur: 
På FBS er omgangstonen præget af gensidig respekt, og skolens miljø afspejler åbenhed og 
oplysning.  FBS er en Red Barnet Ambassadørskole og afholder hvert år Red Barnets 
Børnerettighedsdag, hvor fokus er på børns rettigheder både i nationalt og globalt perspektiv. 
I november i år var temaet ”Stop volden mod børn”, og denne dag arbejdede hele skolen 
sammen om dette vigtige budskab, bl.a. ved at lave en hemmelig flash mob foran 
Frederiksberg Rådhus. Dette er et godt eksempel på skolens arbejde med at skabe vidende. 
bevidste, demokratiske og deltagende elever. Ved mine besøg i undervisningen og i samtaler 
med elever har jeg på forskellig vis oplevet elever forholde sig kritisk til, argumentere for og 
imod, samt vurdere aktuelle samfundsmæssige temaer. Alt sammen forhold, der på sigt vil 
kvalificere dem til at deltage aktivt i et demokratisk folkestyre.  
Eleverne lærer desuden at deltage i demokratiske processer og samværsformer gennem et 
formaliseret elevrådsarbejde.    
Skolen har i år iværksat en omfattende forældretilfredshedsundersøgelse, ligesom der hvert 
år laves en trivselsundersøgelse blandt eleverne.  
Som et helt nyt initiativ er der taget hul på en dialog om flygtningebørns mulige undervisning 
på FBS. Skoleledelsens anbefalinger sker med udgangspunkt i skolens værdigrundlag som en 
rummelig, inkluderende og socialt ansvarlig skole. Drøftelserne omkring de økonomiske, 
faglige og sociale aspekter er vigtige og opfyldelse af forskellige betingelser kan være 
afgørende for, om dette initiativ kan blive en realitet.                                             

Donationer 

Jvf. det ændrede regelgrundlag for de frie grundskoler, skal det hermed oplyses, at FBS fra Det 
forenede Velgørenhedsselskab  (jvf skolens hjemmeside: 
http://fbs.skoleporten.dk/sp/100617/file/Inpage/d8483e78-8fe3-4ae5-8903-
662e45984aca ) 
har modtaget i alt kr. 70.000, hvoraf kr. 35.000.- går til skolepenge-betaling for elever hvis 
forældre af den ene eller anden grund er kommet i økonomiske vanskeligheder, og kr.35.000.- 
går til elevundervisning miljø.  
 

Konklusion: 
Med udgangspunkt i  

 lovgrundlag,  
 observationer under besøgene i undervisningen på alle klassetrin 
 møder og drøftelser med ledelse, lærere og elever  
 skolens hjemmeside samt i 
 udleverede dokumenter fra skoleleder Thomas Riis 

 
er det min klare vurdering, at Frederik Barfods Skole lever op til skolens egne beskrevne 
værdier og målsætninger og dermed har en indholdsbeskrivelse, der er retvisende i forhold til 
skolens dagligdag og den leverede undervisning. 
 

http://fbs.skoleporten.dk/sp/100617/file/Inpage/d8483e78-8fe3-4ae5-8903-662e45984aca
http://fbs.skoleporten.dk/sp/100617/file/Inpage/d8483e78-8fe3-4ae5-8903-662e45984aca
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Det er ligeledes min vurdering, at skolen lever op til kravet om at tilbyde eleverne en 
undervisning, der ud fra en helhedsvurdering til fulde står mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. 
 
På samme måde vurderer jeg, at Fredrik Barfods Skole efter sit formål og i hele sit 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.  
 
Endelig kan jeg konstatere, at undervisningssproget er dansk, med undtagelse naturligvis i 
sprogundervisningen. 
 
Jeg har mødt Frederik Barfods Skole som en velorganiseret og velfungerende skole med en 
dygtig ledelse og fagligt velfunderede, velforberedte og engagerede medarbejdere. Frederik 
Barfods Skole er en institution med stærke værdier baseret på høj faglighed og gode 
traditioner.   
 
Jeg møder også en skole med plads til såvel fordybelse som kreativitet, en skole i udvikling, 
som er villig til forandring, når det er nødvendigt, og som f.eks. har taget udfordringen op med 
skolereform og ændrede prøveformer.  
 
Det har været en fornøjelse at have min gang på Frederik Barfods Skole og jeg har været glad 
for hvervet som tilsynsførende på jeres dejlige skole, som I godt kan være stolte af. Desværre 
bliver det både mit første og sidste år som tilsynsførende. De nye habilitetsregler gør mig 
inhabil til hvervet, idet mit barnebarn er elev på skolen.  
 
Jeg vil her benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde til skoleleder Thomas Riis og 
til lærerne og alle medarbejderne for den åbne og positive modtagelse jeg fik ude i klasserne 
og rundt på skolen.   
 
Roskilde den 27. maj 2017 

 
Annette Carlsson 
 
 
 
 


