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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 
Merete Lorentsen 

Kildegårdsvej 30, 8544 Mørke. 
Mobil: 28476304 

 
Tilsynsførende er valgt den 20. marts 2013 af forældrekredsen. 

 

Tilsynet har besøgt skolen: 
 

22. februar 2016 – Samtale med Skoleleder Jens Erik Skals og 
                                derefter tilsyn i alle klasser. 

                                      
1. marts 2016.   – Tilsyn og samtale med skoleleder/lærere/elever. 

 
Observationer i flg. grupper og fag:  

Fælles morgensamling.  
Mindste gruppen: Dansk. 

Mini gruppen: Dansk, engelsk. 
Lille gruppen: Matematik.  

Mellem gruppen: Dansk, Matematik, Engelsk. 
Store gruppen: Matematik.  

 

Derudover observationer af ”En blok til lyst” i tidsrummet 11.00-11.45. 
hvor eleverne tilbydes forskellige aktiviteter, som er forudbestemt og planlagt 

af lærerne. 
 Lektie cafe (efter aftale med forældrene) 

 Kreative værksted hvor der kan klippe og klistres 
 Gymnastiksalen med Krop og Bevægelse 

 Mulighed for at spille forskellige spil 
 Læsebånd  
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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. 
 Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står  

mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  
 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. 
 At undervisningen foregår på dansk. 

 Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk. (ikke 
individuelt men som helhed betragtet). 

 

 
Grundlag for tilsynets vurdering. 

Tilsynsførende har i 2016 udført tilsyn ved Bakkelandes Friskole. Grundlag for 

tilsynserklæringen er samtaler med skoleleder/lærere /elever samt 
overværelse af undervisningen. Derudover følges skolens informationer og 

virke via ugebrev, skolens hjemmeside samt skolens Intra Viggo. 
Undervisningen er planlagt ud fra Folkeskolens Fælles Mål, ugeplaner/årsplaner 

/ fag planer, retningslinjer for skole/hjem samtaler, som er tilsendt 
tilsynsførende. Derudover er der på skolens hjemmeside dokumenter, som 

beskriver skolens evalueringer fra 2015, børnemiljøundersøgelse mv.. 
 

Undervisningssprog.  
Friskoleloven § 2, stk3). 

På Bakkelandets Friskole gennemføres undervisningen på dansk. 
 

Undervisningen. 
Morgensamlinger. 

Alle 86 elever finder sig en pude og en sangbog og samles på gulvet, enkelte 

forældre deltager lyttende. Der er en utrolig stilhed, da der bydes godmorgen 
og velkommen tilbage fra vinterferien. Stearinlyset tændes, der synges 

”Bænkebider blues”, som en elev har valgt, fordi han har fødselsdag og som 
tradition sidder fødselaren i kongestolen, og alle synger fødselsdagssang for 

ham. Morgensamlingen i dag indeholder evaluering af en gennemført temauge 
om MEKANIK. Evalueringen synliggøres for eleverne via smartboard og viser 

resultaterne af de faglige spørgsmål, som har været en del af temaugen. Det 
ses tydeligt af diagrammerne, at der har været et forholdsvis højt 

forståelsesniveau blandt eleverne. Derefter er der fortælling fra historien ”Det 
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hellige sejl” af Judith Christine Milles. Der bliver givet enkelte praktiske 
oplysninger bl.a. om, at alle skal hjælpe med at kører mooncars på plads.   

 

Den anden morgensamling som jeg overværer fortsætter med Temaet 
MEKANIK. Efter fællessangen får eleverne et kort oplæg om cykelgears 

funktioner. Meget grundigt fortælles om gearskifte, overførelse af kraft, om ud 
og indvendige gear. Oplægget underbygges visuelt. 

Historien om ”Det hellige sejl” af Judith Christine Milles er en fortløbende 
historie på morgensamlingerne, og i dag fremføres den som en fortælling 

meget levende og dramatisk. 
 

0.klasse - Dansk. 
Klassen arbejdede med deres logbog, som i dag omhandler elevernes 

oplevelser fra vinterferien. Opgaven var at tegne/skrive om sine oplevelser. 
Eleverne skriver, som de hører ordene og læreren er omkring alle elever for at 

støtte og vejlede. Eleverne løser herefter forskellige arbejdsopgaver, som er 
differentieret efter elevernes faglige udfordringer. Opgaverne er øvelser i 

volkaler/konsonanter ved farvelægning, og enkelte øver sig i at skrive 

bogstaver. Som afslutning på timen samles klassen på gulvet til 
historiefortælling. 2 elever har forberedt sig i ferien og læser højt af 

letlæsningsbøger for klassen.  
 

1.klasse – Dansk. 
Kommer ind i timen hvor der er fælles oplæsning om krokodiller med 

efterfølgende fælles dialog om krokodillernes levevis. Derefter sidder eleverne 
2 og 2 og skal genfortælle det læste for hinanden. Efterfølgende arbejdes der 

individuelt i arbejdshæfter med navneord/udsagnsord/tillægsord og 
sætningsdannelse. Eleverne har forskellige opgave afpasset eget fagligt 

niveau. Klassen spiser efterfølgende frokost med 0.klasse i køkkenet, hvor der 
under spisningen er oplæsning om Ronja Røverdatter. 

 
2.-3.klasse – Matematik. 

Efter opstart og intro hvor klasserne er delt, samles alle eleverne til dagens 

matematiktime. Eleverne deles i 3 farvegrupper, hvor der er på forhånd er 
planlagt forskellige opgaver, som de kan gå i gang med. I dag er det: 

 At samle geometriske figurer (Tangram) efter forskellige billeder. 
 At spille brætspil (regnbuespil/fodboldspil) hvor der indgår forskellige 

udregninger, samt at eleverne udfordres i at kunne læse de forskellige 
instruktioner. 

 Computerspil i forhold til at kunne lære klokken.  
Arbejdsformen er, at eleverne arbejder individuelt, 2 og 2 eller 3 mands 

grupper. Timen afsluttes med fælles oprydning, hvor duksene fejer mv.. 
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I en anden matematiktime arbejdes med kvadrater/rektangel og andre figurer 
i arbejdshæftet. Eleverne har før opgaven fået en gennemgang fra læreren 

om, hvad et rektangel og et kvadrat er. 

Arbejdsbogen bliver gengivet via smartboard. Som supplement anvendes 
programmer fra MatematikFessor.dk, hvor eleverne selv kan vælge opgaver og 

sværhedsgrader. Programmet bruges for at supplere undervisningen med 
ekstramateriale i form af trænings- og repetitionsopgaver. 

 
2.klasse – Engelsk. 

Timen starter med at en elev ændrer på klassens dato tavle, hvorefter klassen 
i kor gentager. 

Der bliver givet en intro til timens indhold på engelsk. Første øvelse er en 
præsentationsøvelse, hvor eleverne 2 og 2 skal spørge hinanden ”What is your 

name”? My name is … 
Anden øvelse er en slags kims leg med ord og tekst på engelsk, hvor eleverne 

på engelsk skal sige, hvilket billede der er fjernet. De engelske ord er primært 
om de nære ting i klasseværelset: Ceiling, door, shelf, scream osv.. Alle er 

ivrige og vil gerne byde ind på løsninger. 

Tredje øvelse er med udgangspunkt i sangen ”Old Mc`Donald had a farm”, 
hvor sangen udføres efter at eleverne har nævnt 4 dyr, som lever på gården. 

Eleverne byder ivrigt ind med de engelske gloser. 
Undervisningen brydes af en ”hjernepause”, hvor eleverne får brugt deres fin- 

og grovmotorik ved hjælp af instruktion af læreren. Et godt brud efter 30 min. 
koncentreret undervisning. 

Derefter afsluttes engelsk timen, og der fortsættes med en danskopgave. 
Undervejs bliver der talt med eleverne om at kunne respektere hinandens 

meninger og at kunne lytte til hinanden. 
 

3. Klasse – Matematik. 
Der arbejdes med kvadrater, rektangel, centimeter og rumfang ved hjælp af et 

optegnet arbejdsark, hvor de forskellige figurer skal klippes ud til terninger. 
Der arbejdes individuelt og koncentreret i en hyggelig og afslappet atmosfære. 

Lærerens funktion er som konsulent. 

 
4.-5. klasse – Dansk. 

Alle 19 elever arbejder i små grupper eller individuelt i deres arbejdshæfter 
med forskellige opgaver: At finde flest dyreord, at finde 5 fejl, at arbejde med 

indskudte sætninger, egennavne mv.. Derefter konkurrerer de forskellige 
grupper om, hvem der først kan finde udsagnsord, tillægsord, by, land, 

bilmærke med et af læreren bestemt bogstav. I slutningen af timen skal 
enkelte elever til en test i stavning. 
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4.-5. klasse – Engelsk. 
I starten af timen gennemgås i fællesskab en hjemmeopgave om ejestedord 

(possessive pronominer). Eleverne har indsat ejestedord i sætninger. Eleverne 

skiftes til at byde ind med forslag ved håndsopretning. Læreren sørger for at 
alle får mulighed for at svare. Derefter bliver der mulighed for i grupper på 2-3 

at vælge Dominospil eller et brætspil, hvor de engelske ord skal udtales eller 
indgå i sætninger. Grupperne er selvstyrende og skifter efterhånden pladerne 

ud, så sværhedsgraden stiger. 
Sidste opgave er en højtlæseopgave om ”Jack and the bearnstalk”, hvor 

eleverne skiftes til at læse op. 
 

6.klasse. 
8 elever skal i timen sammen med læreren arbejde med 3 matematiske 

metoder: At gætte, logik og systematik. Der bliver givet en intro til de 3 
forskellige metoder, og de uddybes med forskellige eksempler. Der er meget 

dialog mellem lærer og elever, da det for nogen er en udfordring, og alle får tid 
i deres eget tempo til at kunne forstå og byde ind med resultaterne. Enkelte er 

ved tavlen.  

 
Vurdering af det samlede undervisningstilbud. 

 (Friskoleloven § 9.a2.). 
Undervisningen (planlægning, tilrettelæggelse, udførelse og evaluering) er i 

alle klasserne tydeligvis styret med overblik over mål og planer og 
differentieret i forhold til elevernes faglige niveau og opgavernes sværheds-

grad. Afviklingen af lektionerne er afvekslende, da der veksles mellem 
forskellige metoder og materialer. Generelt lægger arbejdsformen op til, at 

eleven lærer at tage ansvar for sig selv, også i gruppearbejdet. Der er et godt 
flow, og lærerne er nærværende, understøttende og har en god klasseledelse 

og overblik over elevernes kompetencer. Siden mit sidste besøg, er klasserne 
blevet suppleret med smartboard. Dette giver synligt nye muligheder for at 

gøre undervisningsmiljøet mere spændende og interaktiv. Brug af computeren 
i undervisningen benyttes dog mest af de lidt større elever. 

For at sikre et mere varieret undervisningsmiljø for eleverne i 6.-7. klasse har 

der gennem det sidste 1½ år været igangsat et succesfyldt samarbejde med 
Vestbirk Friskole med fælles undervisning 1 gang om ugen. Dette er nu 

stoppet, da der skete ændring i elevtallet på Vestbirk. 
Af udfordringer ser leder og lærere, at der fortsat skal arbejdes på at få skabt 

en fælles evalueringskultur. Det drejer sig især om de evalueringsopgaver, der 
er knyttet til de faglige vurderinger af elevernes udbytte af undervisningen. 

Proces med arbejdet omkring indhold, form og evalueringsredskaber er 
rammesat til at være færdigt inden sommerferien. Evaluering af samtlige 

elever sker 3 gange om året, hvor bl.a. skolehjemsamtalerne indgår. Forud for 
samtalen anvendes spørgeark til eleven om egen trivsel/adfærd samt 

fremlæggelse af resultater fra staveprøve, tekstprøve og matematikprøve. 
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For at styrke den særlige tilrettelagte undervisning og udarbejdelse af IT- 
kuffert har skolen benyttet sig af en konsulent, som har givet lærerne 

supervision bl.a. omkring ordblindeproblematikken. 

Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk (ikke individuelt 
men som helhed betragtet) viser, at skolens faglige niveau er på højde med, 

hvad der forventes i folkeskolen, og skolen forbereder på fornemste vis 
eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.  

Det er tydeligt, at der på skolen generelt er en atmosfære, som bygger på 
gode relationer og engagement, der fremmer et godt undervisningsmiljø 

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

med demokratiske værdier? 
I årsplanen er der indlagt temauger, hvor fællesskabet blandt andet styrkes 

ved holddeling og ved aktiv inddragelse af eleverne. Temaugerne har både et 
meget fagligt indhold, samt vægter at eleverne får kendskab til de kreative 

musiske færdigheder. 
Fællessamlingerne om morgenen viser, at de værdier, som Bakkelandet 

værdsætter, bliver praktiseret i ord og handlinger. Skolen emmer af kreativitet 

og der er en opmærksomhed på, at skolen er i stadig bevægelse. I den 
kommende uge får skolen bl.a. besøg af en huskunstner, der sammen med alle 

eleverne skal illustrere 8 kunstværker over Historie, Kristendom og Mytologi.  
Netop det billedlige udtryk er meget karakteristisk for skolen, da der overalt 

hænger elevproducerede billeder, faglige illustrationer og billeder af eleverne. 
Udover aktiv inddragelse i hverdagen og ved inddragelse af eleverne i 

undervisningen, har ”valgte” elever mulighed for at deltage aktivt i skolens 
Børneråd, som mødes 7-8 gange i løbet af året. 

Som en forebyggende indsats har skolen udarbejdet en trivselspakke, som skal 
være med til at sikre en god trivsel og et mobbefrit miljø, så børnenes trivsel 

sikrer dem læring og udvikling.  
Som beskrevet i tidligere tilsynserklæringer ligger Bakkelandets Friskole i et 

stærkt forankret lokalmiljø, hvilket fortsat er en af skolens store aktiver. 

 
Certificeret tilsynsførende 

Merete Lorentsen 
Mørke, den 14. marts 2016. 


