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Tilsynserklæring  
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for xx skole  

1. Skolens navn og skolekode 

[Obligatorisk felt]  

Skolekode: 221004 
 

Skolens navn 
Halsnæs lilleskole 

  

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende  

 

Laura Lundager Jensen 
 
 

 

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet under-
visningen, på de enkelte datoer. 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisnin-
gen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære un-
dervisningen 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 an-
vendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

 

Dato Klasse Fag  Fagområde 
humanistiske fag, prakti-
ske/ musiske fag, natur-
fag 

Tilsynsførende  
 

23 nov 
2021 

0, 1 ,3 ,4, 5 ,6, 
8 

Engelsk, dansk, 
matematik, 
madkundskab, 
samfundsfag, 
natek,  

Alle fagområder Laura lundager Jensen 

21 
marts 
2022 

2, 3, 4, 7, 9  Dansk, engelsk, 
matematik, 
projekt, musik, 
tysk,  

Alle fagområder Laura lundager Jensen 
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2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg 

Der er flot fagligt niveau i alle fagområder, stor energi og glæde i undervisningen, god spørgelyst 
og meget respektfulde svar. Fint samarbejde om opgaverne på alle klassetrin 

 

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

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. 
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4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

• Ja 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisnin-
gen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære un-
dervisningen 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 an-
vendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

4.1 Uddybning 

Jeg vurderer et højt niveau indenfor det humanistiske fagområde. Der inddrages relevant og tids-
svarende materialer og med perspektivering til elevernes egne erfaringer og hvad der rører sig i 
samfundet i øvrigt 

 

Den tilsynsførende har her mulighed for at uddybe sin faglige vurdering af skolens undervisning in-
den for det humanistiske fagområde samt angive evt. opmærksomhedspunkter. Den tilsynsførende 
kan beskrive hvordan han/hun vurdere, at skolen opfylder kravet og/eller give eksempler fra sine 
tilsynsbesøg mv. 

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

• Ja 
 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisnin-
gen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære un-
dervisningen 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 an-
vendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

5.1 

Jeg vurderer et højt niveau indenfor det naturfaglige fagområde. Der inddrages relevant og tids-
svarende materialer og med perspektivering til elevernes egne erfaringer og til globale udfordrin-
ger med fokus bl.a. på bæredygtighed 
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Den tilsynsførende har her mulighed for at uddybe sin faglige vurdering af skolens undervisning in-
den for det naturfaglige fagområde samt angive evt. opmærksomhedspunkter. Den tilsynsførende 
kan beskrive hvordan han/hun mener at skolen opfylder kravet og/eller give eksempler fra sine til-
synsbesøg mv. 

 

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der almindelig-
vis kræves i folkeskolen?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

• Ja 

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, 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 sko-
lens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsma-
teriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

6.1 Uddybning 

Jeg vurderer et højt niveau indenfor det praktisk/musiske fagområde. Der inddrages relevant og 
tidssvarende materialer og med perspektivering til elevernes egne erfaringer. Læring gennem krop 
og sanser prioriteres højt og foregår på et reflekteret og kreativt grundlag.  

 

Den tilsynsførende har her mulighed for at uddybe sin faglige vurdering af skolens undervisning in-
den for det praktisk/musiske fagområde samt angive evt. opmærksomhedspunkter. Den tilsynsfø-
rende kan beskrive hvordan han/hun mener at skolen opfylder kravet og/eller give eksempler fra 
sine tilsynsbesøg mv. 

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 

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

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 

7.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk 
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Jeg vurderer et højt niveau i dansk. Der inddrages relevant og tidssvarende materialer og med per-
spektivering til elevernes egne erfaringer. Dagsaktuelle problemstillinger inddrages, og der arbej-
des med differentierede læringsmidler, bl.a. medier som film og podcast.  

 

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

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

• Ja 

8.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik 

Jeg vurderer et højt niveau i faget mamatik. Der inddrages relevant og tidssvarende materialer og 
med perspektivering til elevernes egne erfaringer . Der arbejdes generelt selvstændigt med faget, 
med sans for elevernes differentierede niveau. Der arbejdes desuden med brug af uderummet. 

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

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 

9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk 

Jeg vurderer et meget højt niveau i engelskfaget. Der inddrages relevant og tidssvarende materia-
ler og med perspektivering til elevernes egne erfaringer. Der er både fokus på praksis træning og 
sprogets opbygning. 

 

10. Fører skolen til prøve i historie?  

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 
 

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

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 

11.1 Mulighed for uddybning 
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Undervisning på Halsnæs lilleskole vurderes til at stå mål med de krav der almindeligvis er i folke-
skolen. Der arbejdes generelt varieret og kreativt med alle fagligheder, med stor sans både for den 
enkelte elev og klassens som helhed. Der arbejdes desuden med læringsfællesskaber på tværs af 
klassetrin.   

 

Obligatoriske underpunkter om frihed og folkestyre  

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? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 
 

 12.1  

Der er generelt stort fokus på at relatere faglighed til tidens udfordring. Der er generelt en meget re-
spektfuld samtalestemning mellem elever og lærere og elever imellem.   

 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse? 

• Ja 
 

13.1 [Frivillig uddybning] 

- Gennem inddragelse af elever i skolens liv og beslutninger 

- gennem jævnlig fællessang, hvor eleverne oplever hinanden og hinandens oplæg på tværs af klasserne  

- gennem fællesmøder hvor eleverne inddrages i skolens beslutninger.  

- gennem arbejde på tværs af klassetrin med fokus på respekt, tolerance og trivsel  
 
14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menne-
skerettigheder? 
• Ja 

14.1  

Både gennem samtale om emnet, Og gennem undervisning og anden samvær på skolen, hvor respekt og 
tolerance tydeligt er i højsædet. 
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15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen? 
 
NEJ  

 

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

16.1  

Både ved direkte samtale om emnet og gennem valg af undervisningsmaterialer og emner og ved 
opmærksomhed på at eleverne arbejder på tværs af køn 

 

 

17. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde de-
res fælles interesser vedrørende skolen? 

Obligatorisk afkrydsningsfelt:  

• Ja 
 

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

• Ja 
 

19.1 Frivillig uddybning 

Skolen er meget opmærksom på emnet 

 
 

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

• Ja 
 

20.1   

Skolen er opmærksom og tydelig om emnet 
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21. Donationer  

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

Obligatorisk afkrydsningsfelt: 

• Nej 

 

22. Tilsynets sammenfatning 

Det er en fornøjelse af være tilsynsfører på Halsnæs Lilleskole, Niveauet er højt, både fagligt kreativt 
og i fælleskabsøjemed 

 
 

 

24. Den eller de tilsynsførende tilkendegiver at have sikret sig at ovenstående oplysninger er 
korrekte og at oplysningerne er baseret på den tilsynsførendes faglige og pædagogiske vurde-
ring 

JA 


