Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Vejrumbro Friskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
789009

Skolens navn:
Vejrumbro Fri

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Ulf Tranegaard Andersen

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

22-09-2017

0., 1. - 3. og 6.
årg.

Dansk

Humanistiske fag

Ulf Tranegaard Andersen

30-11-2017

1., 2. - 3., 4. - 5.
årg.

Dansk, engelsk

Humanistiske fag

Ulf Tranegaard Andersen

30-11-2017

2. - 3. og 4. - 6.
årg.

Matematik

Naturfag

Ulf Tranegaard Andersen

07-03-2018

0., 1., 4. - 6. årg.

Læsebånd,
Dansk

Humanistiske fag

Ulf Tranegaard Andersen

07-03-2018

2. - 3., 6. årg

Motionsbånd,
iIdræt,
madkundskab

Praktiske/musiske
fag

Ulf Tranegaard Andersen

07-03-2018

2. - 3., 4. - 5. årg.

Matematik

Naturfag

Ulf Tranegaard Andersen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Jeg har besøgt skolen 3 gange i løbet af skoleåret. Dagene er tilfældigt valgt ud.
Første gang er en fredag med mange dansktimer. Dagen er speciel, for der sluttes af med fælles oprydning og
bedsteforældre der serverer varm mad for børn og personale.

De to sidste gange var skemaerne mere blandede.
Vejrum Fri giver et indtryk af arbejdsomme, glade og tillidsfulde elever. Det faste dagskema med morgensang,
læsebånd, aktivitetsbånd og danskbånd er med til at give trygge rammer for børn og voksne og dermed et godt
læringsmiljø. Jeg ser børn der møder op og har lyst til at være, lege og lære. Som der står i skolens målsætning.

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.

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
Børnene ved hvad der skal ske i timerne. De kan arbejde selvstændigt og hjælpe hinanden. Der er en god
"arbejdsuro" i klasserne. Undervisningen tilpasses eleverne. Lokalerne afspejler med plakalter og lign. hvad der
arbejdes med.

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.

Uddybning
I matematik leges i ordets bedste betydning. Det kan være med de yngste, der introduceres for
sandsynlighedsregning, eller de store der arbejder med parallelforskyder figurer i et koordinatsystem. Der er stor
lydhørhed.

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.

6.2 Uddybning
Hver morgen er der morgensang med musik, siden aktivitetsbånd. De mindste er på tur, mens de store arrangerer
fysisk aktiviteter for hinanden. I gymnastik overværede jeg 2. -3. evaluere en øvelse i salen. "Kan vi lave andet end
englehop?" Mange forslag.
I madkundskab går eleverne igang af sig selv, næsten selvorganiserende. God karma.

7.1 Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk
Jeg har fulgt danskundervisningen under alle besøgene i alle grupperne. Der arbejdes godt og varieret. Lærerne
benytter test til støtte for undervisningsplanlægningen.

7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?
Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik
Der arbejdes legende og varieret med stoffet. Lærerne benytter test til støtte for undervisningsplanlægningen.

7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen?
Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

7.7 Fører skolen til prøve i historie?
Nej

7.8 Årsag
Skole uden overbygning

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

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

8.1 Uddybning
Vejrum Fri giver et indtryk af arbejdsomme, glade og tillidsfulde elever. Det faste dagskema med morgensang,
læsebånd, aktivitetsbånd og danskbånd er med til at give trygge rammer for børn og voksne og dermed et godt
læringsmiljø. Jeg ser børn der møder op og har lyst til at være, lege og lære. Som der står i skolens målsætning.

9 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

Uddybning
Målsætningen på Vejrumbro Fri er: Vejrumbro Fri skal være et sted, hvor alle børn hver eneste dag møder op og
har lyst til at være, lege og lære!
Jeg oplever glade og frie børn, der tager det i dagliglivet på skolen.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

Uddybning
Eleverne erfarer ikke bare at demokrati virker gennem skolens formelle kanaler, så som via elevråd. De oplever
det i dagligdagen, hvor eleverne har indflydelse. Fx: Efter ønske fra de største elever, arrangerer de nu selv
motionen i aktivitetsbåndet.

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende frihedsog menneskerettigheder?
Ja

Uddybning
Der arbejdes bevidst med elevernes trivsel, med elevernes forhold til hinanden.

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?
Ja

Uddybning

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

Ja

10.1 Uddybning

12. Donationer
Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?
Nej

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms.
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.
Navn

Adresse

Beløb i kroner

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv
moms.
Beløb i kroner
12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.
13. Tilsynets sammenfatning
Vejrum Fri giver et indtryk af arbejdsomme, glade og tillidsfulde elever. Det faste dagskema med morgensang,
læsebånd, aktivitetsbånd og danskbånd er med til at give trygge rammer for børn og voksne og dermed et godt
læringsmiljø. Jeg ser børn der møder op og har lyst til at være, lege og lære. Som der står i skolens målsætning.

Jeg vurderer at elevernes standpunkt i de forskellige fag lever op til hvad der kræves i folkeskolen. Skolens
samlede undervisningstilbud står mål med hvad der almindelig kræves i folkeskolen.

Det er min opfattelse at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og
folkestyre og resten af friskolelovens §1. Eleverne erfarer ikke bare at demokrati virker gennem skolens formelle

kanaler, så som via elevråd. De oplever det i dagligdagen, hvor eleverne har indflydelse.
Der undervises på dansk.

