
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Kildeskolen:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
101162

Skolens navn:
Kildeskolen

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

René Steffensen  

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

18-11-2020 6 engelsk Humanistiske fag René Steffensen  

18-11-2020 1 dansk Humanistiske fag René Steffensen  

18-11-2020 2 matematik Naturfag René Steffensen  

18-11-2020 9 dansk Humanistiske fag René Steffensen  

18-11-2020 8 matematik Naturfag René Steffensen  

18-11-2020 5 dansk Humanistiske fag René Steffensen  

18-11-2020 7 matematik Naturfag René Steffensen  

18-11-2020 4 musik Praktiske/musiske 
fag

René Steffensen  

18-11-2020 8 fysik Naturfag René Steffensen  

28-04-2021 5 engelsk Humanistiske fag René Steffensen  

28-04-2021 9 dansk Humanistiske fag René Steffensen  

28-04-2021 5 matematik Naturfag René Steffensen  

28-04-2021 3 matematik Naturfag René Steffensen  



01-06-2021 9 engelsk Humanistiske fag René Steffensen  

01-06-2021 5 matematik Naturfag René Steffensen  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Dansklæreren for 9. klasse underviste fremragende i tekstanalyse. Ved hvert besøg checkede jeg lærebøgerne, der 
var updaterede og fra kendte forlag. 

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja



Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

Undervisningen i fysik var faktisk spændende, hvor elever skulle måle forskellige fødevarers indflydelse på klimaet 
i et specielt instrument, jeg ikke lige huske hvad hedder. -  Emnet var også "hvordan sikrer vi, at Danmark får rent 
vand i de næste 120 år". 

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Undervisningen i musik var decideret sjov og med megen dansk sangkultur. 

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

alle elever kunne læse alderssvarende i 1. klasse -  I analysen af en tekst i 9.  bragte læreren ord som "filosofi" og 
"sociologi"  i spil. 

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning



matematiklæreren fortalte mig entusiastisk om forskellige problemløsningsmodeller og forskellige 'approches' til 
forskellige elever.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Jeg overvågede, at en meget stor liste med måder at indlede sætninger med til fx eksamensbrug blev brugt. 

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som 
det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

jeg bemærkede den udprægede brug af dialogen i undervisningen.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?



Ja

13.1 Uddybning

elevråd og anti-autoritær holdning til eleverne

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Der undervises i menneskerettigheder

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

lederen arbejder løbende med at høre elevernes mening om skolen og kan derigennem  fange og forebygge 
forskelsbehandling

17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

17.1 Uddybning



19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

Viceskolelederen gav mig en detaljeret beskrivelse af enkelte "problematiske" elever og hvad der blev gjort i 
samarbejde med kommunen for at forbedre situationen

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

alle lærerne har studeret en 25-siders vejledning desangående + denne er inkorporeret i skolens "policy"

21. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

22. Tilsynets sammenfatning 

Jeg besøgte Kildeskolen 18.11 2020, 3.2, 28.4 og 1.6 2021

Skoleleder, viceskoleleder og lærere talte jeg med. En del af lærerne interviewede jeg foruden at overvære 
undervisningen i 15 klassetimer. 

Jeg konkluderer, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra min helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Måden lærerne talte til  pigerne og drengene på, i dialogen og  sammen med elevrådet, gjorde mig vis på, at 
skolen forbereder eleverne til at ”leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre”.

Skulle jeg i få ord give et helhedsindtryk af oplevelsen, så var det roen i klasserne, engagerede lærere og glade 

Nej



elever.

René Steffensen

tilsynsførende

Seminarieuddannet lærer og læsepædagog


