
Tilsynserklæring for skoleåret 2016 – 2017 
Fussingøegnens Friskole, skolekode 729 006 
Tilsynsførende: Svend Arup, certificeret tilsynsførende  
 

Jeg har, i henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv, kapitel 3 § 9 a-

d, udført tilsyn på Fussingøegnens Friskole i skoleåret 2016 – 17. 

Jeg har været på besøg på friskolen følgende dage, hvor jeg har overværet 

undervisningen på følgende klasssetrin: 

20161107: Morgensang 

7.-8. klasse Læsebånd 

1.-2. klasse Dansk  

 3.-4. klasse Vidensfag 

 5.-6. klasse Matematik 

 7.-8. klasse Engelsk 

20170124: Morgensang 

0. klasse Dansk 

 5.-6. klasse Vidensfag og Dansk 

 7.-8. klasse Vidensfag 

20170310: Morgensang 

3.-4. klasse Læsebånd 

 1.-2. klasse Matematik 

Værkstedsfag på tværs af klasserne, her overværede jeg billedkunst, 

musik, og et grafisk værksted, hvor der blev arbejdet med grafisk udtryk. 

Jeg har også været med i opgavebåndet, et fagligt tilbud, hvor eleverne 

har valgt sig ind på forskellige fagdiscipliner, som skal øves. 

 

Jeg har talt med skoleleder Annette Aagaard samt flere af lærerne om 

undervisningen, undervisningsplaner, fagplaner og del- og slutmål samt deres 

evaluering af undervisningen.  

Jeg har i undervisningen mødt velforberedte og engagerede lærere, der havde 

en plan samt styr på deres undervisning. Eleverne tog godt i mod undervisningen og 

deltog aktivt i timerne. Jeg har set hvad eleverne har arbejdet med i deres bøger og 

talt med dem om det de lavede, både nu og tidligere. Undervisningssproget er 

dansk. 



Efterfølgende har jeg haft samtaler med skolelederen, hvor vi har talt om 

undervisningens indhold, det faglige niveau og evalueringskulturen og dens 

formidling. 

Eleverne er generelt glade for friskolen og undervisningen, der er en god 

omgangstone blandt elever og lærere, og friskolen lægger i sit hel virke stor vægt på 

at udvikle eleverne til at indgå i det Danske samfund og folkestyre som aktive og 

deltagende voksne, herunder respekten for de grundlæggende friheds- og 

menneskerettigheder, kønnenes ligestilling og udvikling af en demokratisk dannelse. 

Der er etableret elevråd på friskolen, og elevrådet deltager i to bestyrelsesmøder i 

løbet af skoleåret.  

Hver morgen begynder med morgensang, hvor lærerne på skift fortæller for 

børnene, der synges en sang og diverse mærkedage fejres. Der er også mulighed for 

eleverne kan komme med deres egne fortællinger eller efterlysninger. En praktisk 

indførelse i en demokratisk dannelse med ligeværd mellem store og små. Ligeledes 

er der fællesspisning hver dag på friskolen, hvor børnene sidder i mindre grupper på 

tværs af deres klasser, igen en praktisk opvisning på et velfungerende fællesskab.  

Undervisningen foregår ofte i samlæste klasser med to årgange og to lærere. 

Ved siden af den normale undervisning er der også fagfaglige kurser – opgavebånd – 

på tværs af årgangene, hvor der f.eks. sættes fokus på et grammatisk emne, eller en 

matematisk disciplin, der så bliver gennemgået og øvet.  

Undervisningens faglige niveau ligger – i min optik – på et niveau, der fint står 

mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Friskolen har ikke modtaget donationer over 20.000 kr. ex. moms i året 2016 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Svend Arup 


