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Grundlag  

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning på området. 

Regelgrundlaget for tilsynet ved de frie og private skoler er kontinuerligt blevet ændret og skærpet 

de sidste par år.  

Forår 2018 blev der oprettet en digital tilsynsportal, som skal benyttes. 

Tilsynserklæringer for skoleåret 2020/21 er nu blevet tilgængelige på Tilsynsportalen. 

Tilsynserklæringerne kan indsendes frem til d. 30. juni. 

• Jeg skal drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og 

vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 

• Jeg skal vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen indenfor det praktisk-musiske, humanistiske og matematiske fagområde. 

• Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. 
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• Om skolen fører afgangsklasser til eksamen i historie. 

• Om skolen efter sit formål og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som 

det danske med frihed og folkestyre. 

• Om skolen udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse. 

• Om skolen udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 

og menneskerettigheder. 

• Om der er kønsligestilling på skolen 

Punkter jeg kan svarer positivt på med det kendskab, jeg har til jeres skole. 

Årets tilsynsrapport dækker skoleåret 2020 – 2021, dvs. den periode, hvor vi alle og ikke mindst 

skolen har været underlagt restriktioner knyttet til Covid-19. Pandemien har på en lang række 

områder påvirket os alle, samfundet, vores familier og skolen. 

Pandemien har givet påvirket skolen igennem det sidste år på flg. måder. Her følger i 

overskriftsform udviklingen. 

Sommer og efterår nogenlunde almindelig skolegang, dog fortsat med visse restriktioner. December 

2020 anden totale nedlukning – januar – april 2021 overvejende digital hjemmeskole. 0.-4. var 

tilbage i midten af februar. 5.-9. klasse retur til skolen med restriktioner efter påske. Ultimo april 

mere normal end unormal undervisning, men i nye varianter og med nye rutiner og procedurer.     

Jeg vurderer, at Hellested Friskole, dens bestyrelse, ledelse, lærere og andet personale, elever/børn 

og forældre yderst kompetent, professionelt og løsningsorienteret har tacklet alle de udfordringer og 

benspænd, som den særlige situation har afstedkommet. 

Jeg har i årets løb været i løbende dialog med skolen leder om at finder et tidspunkt, hvor det var 

forsvarligt og relevant at aflægge et tilsynsbesøg.  Vi har undervejs drøftet de muligheder, der var 

for at lave god skole under de særlige omstændigheder med digital undervisning som skoleåret 

20/21 gav os. Hvor der i den digitale skole er tilknyttet en særlig virtuel didital didaktik, som 

omhandler tydelige rammer, plads til den uformelle, variation, læring på og uden for skærmen samt 

videndeling af best practice. 



Da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet d. 21. maj 2021 på Tilsynsportalen oplyste, at der nu 

ikke var noget til hinder for, at der kunne aflægges fysiske tilsynsbesøg på skolerne, så længe de 

gældende retningslinjer følges, kunne jeg aftale et besøge på skolen den 4. juni 2021. 

En dejligt besøg med glade medarbejdere og elever. Selvom jeg nåede at komme forbi de praktisk-

musiske, humanistiske og matematiske fagområde, var der også tid til at se eleverne deltage i 

Rynkeby løbet. 

Jeg talte med elever om udfordringer med hjemmeundersvisning. De havde gode refleksioner og 

sjove historier fra en underlig tid. Jeg vil lige nævne, at de elever, jeg talte med, havde gode 

relationer til deres lærere og var glade og for deres skole. 

God vind til jeres nye tilsynsførende i en skole med forhåbentlig færre restriktioner.  

Til sidst en stor tak fordi jeg har måtte følge jeres skole i 6 år som tilsynsførende. I har formået at 

skabe en velfungerende og flot skole med et spændende udeareal, der hele tiden er i udvikling.  

 

 

 


