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Tilsynserklæring: 
Bakkelandets Friskole 

Nimdrupvej 2 

8740 Brædstrup 
Telefon: 75753888 

www.bakkelandets-friskole.dk 
Email:Kontor@bakkelandets-friskole.dk 

Skolekode: 601009 

Skoleleder: Jens Erik Skals. 

 
Tilsynsførende: 

Pædagogisk konsulent 
ML- Consult v/Merete Lorentsen 

Kildegårdsvej 30, 8544 Mørke. 
Mobil: 28476304 

www.ml-consult1.dk 
 

Tilsynsførende er valgt den 20. marts 2013 af forældrekredsen. 

 
Tilsynet har besøgt skolen: 

 
26. november 2014. –  Samtale med Skoleleder Jens Erik Skals. 

                                     Samtale med lærerne. 
  4. marts 2015.        –  Dagsbesøg og fulgt undervisningen i alle grupperne 

                                     og talt med elever og lærere. 
 

Observationer i flg. grupper og fag:  
Fælles morgensamling med Temaet: Penge. 

Mindste gruppen: Dansk 
Minigruppen: Dansk / Matematik 

Lillegruppen: Natur/Teknik 
Mellemgruppen: Tema og Engelsk 

Storgruppen: Matematik / Erhvervsorientering. 

 
Derudover observationer af ”En blok til lyst” i tidsrummet 11.00-11.45, hvor 

eleverne deltager i Lektie cafe (efter aftale med forældrene), i det Kreative 
værksted og i aktiviteter med Krop og Bevægelse. 
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Formål med tilsyn: 
Formålet med den årlige tilsynserklæring har sit grundlag i lov om friskoler og 

private grundskoler kap.3-§9 a/b/c/d. fra 7. maj 2009. 

Som det anføres i friskoleloven, skal der ”føres tilsyn med elevernes 
standpunkt i dansk, matematik og engelsk”. Desuden skal tilsynet vurdere, om 

”skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål 
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen”. Endelig skal tilsynet se, 

”om skolen efter sit formål og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et 
samfund, med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes 

kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 
herunder ligestilling mellem kønnene.” 
 

Grundlag for tilsynets vurdering. 
Tilsynsførende har i 2014/15 udført tilsyn ved Bakkelandes Friskole. Grundlag 

for tilsynserklæringen er samtaler med skoleleder/lærere samt overværelse af 
undervisningen. Derudover følges skolens informationer og virke via ugebrev 

og skolens hjemmeside. Det skriftlige grundlag udgøres af Folkeskolens Fælles 
Mål, årsplaner / fagplaner, som er tilsendt tilsynsførende.  

 

I samtalerne med skoleleder og lærerne blev der stillet følgende 
spørgsmål: 

1. Hvilken indflydelse har den nye folkeskolelov fået på undervisningens 

afvikling/indhold og på lærernes forberedelse? 

2. Hvordan arbejdes der med Demokrati på skolen og forberedelsen af 

eleven til at leve i et samfund med demokratiske værdier? 

3. Elevernes faglige standpunkter i Matematik, Engelsk og Dansk? 

4. Elever med behov for særlig tilrettelagt undervisning, hvordan inkluderes 

de i den almindelige undervisning? 

5. Evt. Andre punkter som I finder spændende at drøfte? 

Samtaler med skoleleder/Lærere. 

I samtaler med skoleleder/lærere uddybes de udfordringer og overvejelser der 
ligger til grund for undervisningens indhold. I kraft af den nye skolereform har 

skolen revideret undervisningen, skolens organisering og struktur. Dette 
betyder bl.a., at fællessamlingen om morgenen er blevet afkortet, og der er 

indlagt en ”blok til lyst” fra kl. 11.00 – kl.11.45, som indeholder bevægelse, 
kreative aktiviteter og lektiecafe. Der er fortsat indlagt et læsebånd, og den 

understøttende undervisning bliver fremadrettet på 26 lektioner. Der er fokus 
på lærernes efteruddannelse, og der afholdes årlige pædagogiske dage for 

lærere og pædagoger, hvor den pædagogiske praksis og læreplanerne 
opdateres. Det er vigtigt for alle ansatte og forældre/bestyrelse, at der 

arbejdes på at skabe en rød tråd fra vuggestue til skoledel, så værdigrundlaget 
sikres. 
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3 lærere har deltaget på DAVIS kurser for at sikre bedre læringsstrategier for 
aldersgruppen 5 - 8 år. Metoden udruster børnene med indlæringsteknikker og 

arbejdsvaner, der gør, at det er nemmere for dem at koncentrere sig om en 

organiseret undervisning. Programmet forebygger hermed ordblindhed og 
andre specielle indlæringsproblemer. 

Der er sket en mindre justering af fagmålene, og der er tilført flere timer og 
indlagt engelsk i 1.ste klasse. 

Skolen har ikke tidligere benyttet sig af et skole Intra, men har nu oprettet 
kommunikationsplatformen VIGGO. Generelt er den digitale tilgang på skolen 

optimeret, hvilket også har betydet, at de digitale medier anvendes i højere 
grad end ved sidste tilsyn i undervisningen. 

Siden sidste tilsyn er der dannet fælles bestyrelse for vuggestue, børnehave og 
skole, så der derved skabes helhed i organisationen. 

Den fælles bestyrelse træder i kraft den 1. januar 2016.  
 

Undervisningssprog.  
Friskoleloven § 2, stk3) 

På Bakkelandets Friskole gennemføres undervisningen på dansk. 

 
Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. 

(Friskolelovens § 9.a1) 
I alle årsplanerne afspejles det, at der er taget udgangspunkt i Folkeskolens 

Fælles Mål og alle årsplaner er detaljerede beskrevet og udføres med høj 
kvalificeret undervisning. Der bliver løbende evalueret på børnenes faglighed, 

og der er fokus på at sikre udfordringer for de dygtigste elever. Bakkelandets 
Friskole har en bred mellemgruppe og har øje for at sikre en niveaudeling, så 

alle udfordres fagligt. Enkelte børn får intensive koncentrationskurser efter 
skoletid, for at sikre at de får mere udbytte af undervisningen. 

 
Vurdering af det samlede undervisningstilbud. 

 (Friskoleloven § 9.a2.) 
Fagene er generelt inddelt som i folkeskolen og suppleres med årlige indlagte 

temauger, som samtlige elever deltager i. Undervisningen er i det daglige 

differentieret og opdelt både i hold/grupper og efter niveau. I undervisningen 
ses en fleksibel og didaktisk tilgang med afvekslende undervisningsmetoder, 

hvor der både anvendes traditionelle bøger, digitale medier, arbejdshæfter og 
egne producerede undervisningsmaterialer. 

Læringsrummet i gruppen er velstruktureret, lærerne er forberedte, har mål 
for hvad man skal lave i timen/dagen og indholdet gennemgås visuelt på 

tavlen for børnene. Den øvrige struktur såsom pladser i klassen, 
arbejdsformer, klassens indretning, tider og rutiner virker kendte og 

indarbejdede, så det opleves, at undervisningstiden bruges effektivt.  
Børnene virker meget ”undervisningsparate” og er indstillede på at modtage 

undervisning, og der er en anerkende og tillidsfuld kontakt mellem lærerne og 
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børnene.  
Børnene trænes i at søge relevante oplysninger til opgaveløsninger. De 

bearbejder dem, evt. dramatisere dem eller fremlægger resultatet  til den 

øvrige gruppe og får efterfølgende lærerfeedback. De fleste fortæller frit og 
fremlægger for hinanden og får støtte fra lærere eller kammerater. 

Skolen har til brug for evaluering af undervisningen udarbejdet en systematik, 
hvorefter det enkelte barns alsidige og faglige udvikling vurderes og drøftes 

ved skole-hjem samtalerne. Herved sikres såvel skolens refleksion over 
barnets udvikling samt samarbejdet med hjemmet.  

Det er min vurdering, at elevernes faglige niveau i fagene dansk, matematik 
og engelsk, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.   

 

Demokrati på skolen og forberedelsen af eleven til at leve i et samfund 

med demokratiske værdier? 

Børnenes alsidige personlige udvikling sikres ved den omsorg og tryghed, der 
skabes i læringsmiljøet og via de tiltag, som iværksættes på skolen både i 

undervisningstiden og SFO tiden. Tiltagene er samlet med til at sikre et 
kreativt og socialt fællesskab, som fornemmes i børnenes samvær med 

hinanden og på tværs af alder og køn. I morgensamlingen gives der plads til 
alle. Der skal lyttes, tales og deltagelsen styrker børnenes læringsfællesskab 

og kendskabet til den enkelte.  

Der arbejdes bevidst med at undgå mobning og have fokus på et positivt 
sprogbrug, og derfor arbejdes der med temaet ”Tal som en ven, og du får en 

ven”. Børnene inddrages aktivt i elevrådets arbejde bl.a. med Børnerådets 
Trivselspakke, der er oprettet legepatruljer, børnene har lege venner i 

frikvarteret og de inddrages aktivt i konfliktløsninger. 
Da skolen også rummer vuggestue/børnehave er Bakkelandes Friskole meget 

synlig og aktiv i lokalområdets kultur-, forenings- og erhvervsliv, og ved 
mange arrangementer inddrages og deltager skolens børn, forældre og lokale 

borgere. 
 

Ved mine besøg på Bakkelandets Friskole har jeg haft fri adgang til at færdes i 
grupperne og tale med børnene om deres skole og det, de arbejder med. 

Børnene har været meget åbne og interesseret i, hvad jeg skulle på skolen, og 
som tilsynsførende er det en stor fornøjelse at mærke den energi og 

engagement, som ses og mærkes overalt. 
Bakkelandes Friskole er en veldrevet og spændende skole at være barn i, og 

jeg føler mig altid meget velkommen. 

 
Tilsynsførende 

Merete Lorentsen 
Mørke, den 18. marts 2015 


