
 

Side 1 

Tilsynsplan Ørestad Friskole 

Hvert år:      

Danskundervisning alle 

trin 

Gennemlæse 

undervisningsplan 

Tale med fagleder Overvære undervisningen på 

to hold på hvert trin 

Tale med lærerne på 

holdene efterfølgende 

Tale med eleverne 

Matematikundervisning 

alle trin 

Gennemlæse 

undervisningsplan 

Tale med fagleder Overvære undervisningen på 

to hold på hvert trin 

Tale med lærerne på 

holdene efterfølgende 

Tale med eleverne 

Engelskundervisning 

mellemtrin og udskoling 

Gennemlæse 

undervisningsplan 

Tale med fagleder Overvære undervisningen på 

et hold på hvert trin 

Tale med lærerne på 

holdene 

Tale med eleverne 

Det samlede timetal og 

fagrækken 

Gennemlæse oversigt over 

fag og timetal 

Tale med skoleleder 

el. viceskoleleder 

  
Tale med eleverne 

Forberedelse til frihed og 

folkestyre 

Gennemlæse skolens 

grundlag 

Tale med skoleleder   Tale med eleverne 

Særligt fokus 2010/2011      

Historie Genemlæse 

undervisingsplan 

 Overvære undervisningen i 3. 

kl. og 5./6. kl. 

Tale med læreren 

(Kasper) 

Tale med eleverne 

Livsforståelse Genemlæse 

undervisingsplan 

 Overvære undervisningen i 

5.6. kl. 

Tale med læreren (Line) 
Tale med eleverne 

Vind & Vejr Genemlæse 

undervisingsplan 

Tale med skoleleder 

– om baggrunden 

for faget 

Overvære undervisningen i 

en klasse på mellemtrinnet 

Tale med læreren 
Tale med eleverne 

Undervisningssyn og 

elevsyn 

Gennemlæse skolens 

grundtekster om 

overordnet syn på 

undervisnings og på elever 

Tale med skoleleder Overvære en studiekredstime 

om hukommelsesforskningens 

betydning for tilegnelsen af 

boglige fagkundskaber 

 
 

Første udkast 10 12 14, lrk, Revision 11 01 04, efter fælles gennemgang ac og lrk 



 

Side 2 

Aftalte tilsynsbesøg 2010/2011 (opdateres løbende) 

    

 Mandag den 10. januar:    Torsdag den 14. januar:    

      8.15-9.45  

9.45-10.15 Snuse  9.45-10.15 Snuse  9.45-10.15  

10.15-
11.15 

Dansk mellemtrin – et hold  10.15-
11.15 

Vind & Vejr 3. kl.  10.15-11.15  

11.15-12 Tale med dansk og 
matematiklærer og fagleder i 
dansk og souschef Anne 

 11.15-12 Matematik indskoling – to hold  11.15-12  

12-12.45 Frokost med Anne   12-12.45 Frokost med Kasper, fagleder i 
matematik og historielærer 

 12-12.45  

12.45-
13.15 

Tale med dansklærer Ingrid  12.45-
13.15 

Tale med Line, lærer i Livsforståelse  12.45-13.15  

13,15-14 Engelsk på mellemtrin – to hold  13,15-14 Livsforståelse, 5.6. kl.  13,15-14  

14.15-
15.15 

Studiekreds om hukommelse  14.15-
15.00 

Historie, 5.6. kl.  14.15-15.00  

   15-16 Evt. lektiecafé  15-16  

 



 

Side 3 

Uddrag af Friskoleloven 

§ 1. Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen 
overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne. 

Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Frie grundskoler giver tillige 
sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette gælder dog kun sprogstimulering af tosprogede børn, som forældrene efter bestemmelserne i lov 
om folkeskolen har pligt til at lade børnene deltage i. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og 
folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige 
omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin. 
   

§ 9. Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal 
udøves, jf. dog § 9 a. 

§ 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med 
1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie, 
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og 
3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 4. pkt., og § 2, stk. 3, 1. pkt. 

 

§ 9 d. Den eller de tilsynsførende skal 
1) aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen, 
2) overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, 
3) overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, 
4) drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og 
5) vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet. 
Stk. 2. Den eller de tilsynsførendes overværelse af skolens undervisning, jf. stk. 1, nr. 2, skal have et omfang svarende til mindst én hel skoledag. 
Stk. 3. Skolen skal efter anmodning udlevere de oplysninger til den eller de tilsynsførende, som er nødvendige for tilsynets gennemførelse. 
Stk. 4. Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet efter § 9 a, stk. 1. Er der blandt flere 

tilsynsførende uenighed om affattelsen af tilsynserklæringen, skal dette fremgå af erklæringen. Enhver tilsynsførende har ret til at afgive sit særstandpunkt i tilsynserklæringen. 
Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside på internettet. 

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om formen for afgivelse af den tilsynserklæring, der er nævnt i stk. 4. 
Stk. 6. Skønner den eller de tilsynsførende, at elevernes standpunkt i et eller flere fag, jf. § 9 a, stk. 1, nr. 1, ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, eller at 

skolens undervisning ikke opfylder kravene i § 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., fastsættes en kort frist, dog på mindst 3 måneder, til forbedring af forholdene. Det samme gælder, hvis den eller 
de tilsynsførende skønner, at skolen ikke opfylder kravene i § 1, stk. 2, 4. pkt., eller § 2, stk. 3, 1. pkt. Hvis den eller de tilsynsførende efter fristens udløb finder, at kravet om forbedring 
af forholdene fortsat ikke er opfyldt, udfærdiger den eller de tilsynsførende en erklæring herom, som sendes i høring hos forældrekredsen og skolens bestyrelse. Hvis den eller de 
tilsynsførende efter høringen herefter finder, at kravet om forbedring af forholdene fortsat ikke er opfyldt, sendes en begrundet indberetning herom med de eventuelt afgivne 
høringssvar til Undervisningsministeriet. 


