
Tilsyn på Bakkelandets Friskole 2018/19. 

Skolekode: 601009 

Som bekendt skal tilsynsrapporten laves digitalt på en tilsynsportal, som ministeriet har 

oprettet. Her er det først muligt at lave den helt færdig fra primo maj til ultimo juni, på 

grund af den enkelte skoles indberetning af deres årsregnskab inden 1. maj. 

Tilsynsrapporten har nu mere karakter af afkrydsning med få kommentarer, så for at give 

jer forældre et mere nuanceret indtryk, får I også en mere ”poetisk version ”.   

 

Som tilsynsførende på Bakkelandets Friskole er det min opgave at føre tilsyn med: 

- elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk 

- at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, 

hvad der   almindeligvis kræves i folkeskolen  

- at vurdere om skolen 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 og demokratisk dannelse 

- at undervisningssproget er dansk  

(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)  

Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt 

undervisningen generelt og ikke den enkelte elevs standpunkt.  

Jeg har i skoleåret 2018/19 fulgt undervisningen d. 6. november 2018 og  29. november 

2018. Jeg har fået de oplysninger fra både skolens hjemmeside/intra og samtaler med 

skolens konstituerede leder og lærere, der kunne være relevante for mig for at udføre mit 

tilsyn. Jeg har desuden fulgt med i skolens liv på skolens facebook. 

Jeg har i dette skoleår fulgt undervisningen i på alle klassetrin, hvor især matematik på de 

forskellige klassetrin har været omdrejningspunktet. Det er interessant at følge hvordan et 

enkelt fags progression er fra 0. kl.- 8.klasse. Jeg fik talt med flere lærere om det nye tiltag 

med en kommende 9. klasse og hvilken betydning det får for hverdagen på skolen - især i 

udskolingen. Vi vendte fordele og ulemper ved prøver og det at være prøvefri friskole. 

Dagsrytmen/strukturen er ændret for at udskolingseleverne (nuværende 7.og 8. Klasse) 

kunne få flere undervisningstimer inden for sammen tidsramme (af hensyn til 

busafgangen 14.25) – en ny struktur som skulle tages op til revision, når den nye 

skoleleder tiltrådte. Den oprindelig idé med ”blok til lyst”, nu hvor den var udvidet til 40 

minutter var skredet.  Men 0.-6. Klasse, der stadig har ”en blok til lyst” kan vælge imellem 



følgende: mindfullness, Walk and Talk, krea, bevægelse og lektiehjælp. Emner skifter i 

løbet af året, så man kan prøve flere ting. Lektiehjælp giver mulighed for at støtte de 

elever, der har brug for lidt ekstra tid sammen med en lærer. 

Jeg har deltaget i morgensamling, som nu på grund af skolens ombygning, er flyttet til 

gymnastiksalen. Her har man forsøgt at genskabe den samme intimitet som i 

fællesrummet, som var mindre. Der var en god stemning og engangement under 

fællessangen ”Tapper kosak”, som altid er et hit hos børn i alle aldre. Lydhørheden var 

meget stor under fortællingen af et kapitel fra ”Vi på Krageøen”, som handler om familien 

Melkerson, der skal holde ferie på Krageøen, blot fordi far Melker kan lide navnet på øen. 

Den anden morgensang jeg var med, sang vi ”Hør den lille stær” og der blev fortalt  fra 

Bodil Bredsdorffd bog ” Børnene i Kragevig – Eidi”.   

En af dagene, hvor jeg var på besøg, arbejdede 7.og 8.klasse med et naturvidenskabeligt 

projekt, hvor både geografi, biolog, fysik og kemi blev tilgodeset. Det overordnede emne 

var ”Katastrofer – natur og menneskabte”. Projektet var en måde at påbegynde det 

tværfaglige arbejde med de før nævnte fag, som er et prøvekrav i 9. klasse. Et krav til 

projektet var at det skulle indeholde mindst 1 forsøg. 

Her er et par eksempler på nogle af de mange emner eleverne havde valgt: ”Atomkrig – 

hvad er atomvåben og hvordan påvirker det os?” ” Klimaforandringer ? hvilke 

konsekvenser har klimaforandringerne på vores jord?” Forsøg i forbindelse med 

klimaforandringer : Isen smelter – stiger havene? 

I forbindelse med 7.8. klasses lejrskole til Amsterdam senere i skoleåret  er netop de 

naturfaglige fag sammen med historie integreret i programmet.   

I dansk i 0.-1. klasse, som er sammenlæst på grund af en lille 0. klasse er der en fast stuktur 

i opbygningen af ”Ugens opgaver”, så det bliver nemmere at undervisningsdifferencierer. 

Der skelnes imellem må og skal opgaver, som kan variere fra barn til barn. I 0.kl. er 

udgangspunktet for indlæring af bogstaver og lyde  systemet ”Hop om bord”, som giver 

mulighed for varieret undervisning, der også tager hensyn til 

undervisningsdifferentiering. I 1. kl. bruges bogsystemet  ”Den 1. Læsning”, hvor der er 

mulighed for web-opgaver til de forskellige historier. Hver morgen indledes med at 

gennegå dagens skema og hvilke ugedag det er. Jeg overværede, hvordan gruppen i 

begyndelsen af timen talte om tågen, som havde været slemt om morgenen. Her er et par 

guldkorn; tågen kan man ikke se tæt på, men den fugtige luft kan mærkes. Tågebanker 

bevæger sig ind over markerne, der er lidt uhyggeligt og så til sidst et godt råd :Brug 

tågelygter. 

I løbet af timen var der et bevægelsesindslag, hvor eleverne fulgte ”ordrene” fra en video 

på engelsk. F.eks walk, hands up, heals and toes.  



I 4. klasse bruges bl.a. materialet ”Dansk direkte”, med fokus på grammatik og skriftlig 

fremstilling. Dagens opgave var at skrive en historie om en ballontur på baggrund af 

forskellige forberedelser til selve skriveprocessen.  

6. klasse var i gang med et romanforløb og blev præsenteret for forskellige opgaver til 

Lene Kaaberbøls bog ”Skammerens datter”, der er på en lang og farefuld rejse i en 

fantastisk verden med drager og fjender, som vil én det værste. 

Skammerens datter, Dina, er ikke en helt normal pige – Hun har arvet sin mors evne til at 

se skammen i andres øjne, og selvom hun bare gerne vil leve et helt normalt liv er det ikke 

muligt. Hun bliver blandet ind i en skrækkelig affære, og pludselig står hun overfor at 

miste alt, hvad hun har kært, medmindre hun tager kampen op. Opgaverne gav rig 

anledning til at tale om både fantasygenren, andre kendte bøger i den genre og ikke 

mindst undren over ordet ”SKAM”. 

I 8. klasse blev ordet ”check” diskuteret en hel del, i forbindelse med den niveaudelte 

diktat. Hvad er en check egentlig? – ja, det skal man nok have en vis alder for at have 

brugt. Efter diktaten arbejdede klassen med forskellige grammatikopgaver, hvor emnet 

var udsagnsord (svag eller stærkt bøjet). 

Matematik i 1. Klasse begyndte med tomands suduko spil, med mælkelåg som brikker. 

Efterfølgende blev der arbejder med geometriske figurer på forskelligvis. Det samme 

gjorde sig gældende i 6.klasse hvor omdrejningspunktet i geometri var flytninger af 

rummelige figurer og i 4. Klasse var det cirklen, der var i fokus. Flere elever måtte 

konstatere at det var lidt svært at bruge en passer. Men øvelse gør mester, så der blev 

tegnet en del. 

I 3.klasse var der gang i sandsynlighedregning. Her blev der eksperimenteret med bl.a. to 

mønter. Hvordan lander de : plat/plat, krone/krone eller plat/krone. 24 kast skulle tælles 

op – men forinden skulle der gættes på resultatet. 

I 5. Klasse var emnet tallinier fra – 15 - +15. Øvelsen foregik på gulvet, så man skulle fysisk 

flytte sig fra punkt til punkt. En god kombination med bevægelse og faglig indlæring. 

I 7. og 8. klasse arbejdede eleverne med vinkler på IT-portalen Geogebra. De skulle måle 

vinkler i alle polygonerne og senere var der opgaver, hvor eleverne skulle konstruere 

trekanter efter opgavernes forskrifter. 

I matematik bruges både bogsystemer, it-portalerne Matematikfessor og Geogebra. 

I 4./5.klasse var jeg så heldig at overvære en natur/tekniktime, hvor de lige havde 

afsluttet emnet vulkaner. Det nye overordnede tema var vejr og klima og under mit besøg 

var de i gang med at samle op på gruppearbejdet om hedebølge eller skybrud. Der blev 

også i timen  talt om : Hvad er nedbør? Vand som kommer ned fra himlen i forskellige 

former; sne, hagl, slud, tøsne og regn. Der var andre spørgsmål, som : hvordan måles 

nedbør, hvad er temperatur – herunder en forklaring på fahrenheit og celsius og tilsidst 



blev bregerbet kuldeindex vendt og drejet. Der blev reflekteret over flere ting i løbet af den 

time. 

I 6. klasse var opgaven i natur/teknik timen at konstruere en bro. Indledningsvis testede 

eleverne sig selv og deres viden om, hvordan man bygger en bro, som kan holde til at 

tunge lastbiler kører over. Eleverne brugte i den forbindelse et bro spil, hvor opgaverne 

blev sværere undervejs (materialet hed: Bridge building, fra Silvergame på Emu, som er en 

materialeplatform m.m.). Den anden del af opgaven lød på at konstruere en bro i 

materialer fundet på skolens matrikel. Her skulle eleverne naturligvis også overveje, 

hvordan en konstruktion bliver stabil. 

Historiefaget oplevede jeg i 4,/5. klasse, hvor lokalet var forvandlet til en systue. Eleverne 

var i fuld sving med at sy hætter og anden beklædning i forbindelse med et vikingetema. 

Eleverne havde tidligere i forløbet hørt om Harald Blåtand og de mange fantastiske myter 

fra den nordiske mytologi. 

I 6. klasse var overskriften Kalmarunionen, så her blev der talt både om Margrethe den 1. 

og Valdemar Atterdag. Under undersøgelsen af vigtige årstal fra den periode, dukkede 

det stockholmske blodbad fra 1520 op, som et af de mange underemner eleverne kunne 

fordybe sig i. 

Tilsidst var jeg omkring engelskundervisningen i 4. og. 5. klasse. I 4. var emnet ”eat and 

drink”, så her blev der trænet gloser ved hjælp af fluesmækkerleg og senere et interaktivt 

spil, hvor der skulle tilbredes en perfekt pizza. 5. Klasse var i fuld sving med at lave små 

film om skolen på deres mobiltelefoner. Når filmene var færdige skulle de på ”skole-

tube”og udveksles med en skole i Løgstør. 

Min vurdering af fagligt indhold og arbejdsformer.  

Jeg har i alle klasser i de boglige såvel som de praktisk-musiske 

fag/tematimerne/morgensamling oplevet undervisning båret af stor faglighed og 

seriøsitet. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld 

vekslen i aktiviteter. Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig 

selv såvel som for gruppen. Den enkelte undervisningstime er præget af den enkelte 

lærers personlighed. Der er alligevel en klar fælles holdning og ensartethed i opbygningen 

af undervisningen. Dette er med til at give sammenhæng i en travl hverdag.  

Læringsmiljø. 

I klasserne er der et godt læringsmiljø. Rollefordelingen mellem lærer og elever er klar. I 

alle klasser oplevede jeg ro og koncentration i undervisningen. Eleverne mødes med en 

positiv forventning fra såvel skolen som den enkelte lærer. Det handler om at søge viden, 

gøre sit bedste. Jeg har bemærket, at lærerne er dygtige til at give hvert barn i klassen den 

opmærksomhed, barnet har brug for med udgangspunkt i det enkelte barns faglige 



standpunkt. Der tages i høj grad hånd om de børn, der har brug for ekstra støtte, og 

samtidig er der udfordringer til de hurtige og kvikke.  

Det psykiske miljø.  

Et godt socialt miljø i klassen er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et fagligt 

udbytte. Bakkelandets Friskole vægter fællesskabet og elevernes trivsel højt. I alle klasser 

er der ikke kun fokus på faglighed, men også den enkelte elevs trivsel.  

Det fysiske miljø.  

Bakkelandets Friskole har gode fysiske faciliteter, som i den grad signalerer at ”her er er 

rart at være”. Der er gode hyggelige klasselokaler og de nye tilbygninger er dejlige lyse og 

gode rammer for undervisningen. 

Udearealerne, som bliver brugt flittigt til frikvarterets frie leg, er hyggelige og 

overskuelige. Her leges på tværs af alle aldre i al slags vejr. 

Øvrige tilsynsaktiviteter  

I mine samtaler med skolens leder og lærere har vi i år bl.a. drøftet  

• skolens daglige virke, undervisningsplaner og undervisningsmateriale 

• skolens forberedelse af eleverne til ”frihed og folkestyre” og af ”elevernes demokratiske 

dannelse” 

Samlet vurdering.  

Jeg har under mine besøg på Bakkelandets Friskole mødt et fagligt kompetent og meget 

engageret personale, der leverede veltilrettelagt undervisning. Jeg har oplevet et 

velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om den enkelte. Skolens undervisning 

bygger på en positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på bedste vis til at klare 

livet – også uden for skolen.  

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere: 

- at undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen  

- at skolens samlede undervisningstilbud herunder de praktisk-musiske fag også ud fra en 

helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen  

- at skolen 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 og demokratisk dannelse 

- at skolens undervisningssprog er dansk 

 



Vium, den 24. marts 2019 

Henriette Mønsted 


