
Tilsynsrapport til generalforsamlingen april 2019 på Nr. Lyndelse 
Friskole. 
Skolekode: 497006 
 
 
Jeg er tilsynsførende og hedder Gorm Hansen. Jeg har før været tilsynsførende 
på Frøbjerg Orte Friskole og på Håstrup Friskole. 
Her på Nr. Lyndelse Friskole er jeg foreløbig valgt som tilsynsførende for 
skoleårene 2018/19 og 2019/20. Nu om dage kan man genvælges for yderligere 
2 perioder à 2 år og således være maximalt 6 år på samme skole. 
 
Det særlige ved tilsynsbesøg er, at man kan se på skolen med et fremmed blik, 
anderledes end jer, der som forældre er involverede på en helt anden måde. Jeg 
kan overvære undervisningen, oftest som en flue på væggen, være vidne til 
lærernes og elevernes ageren i timerne. 
Der er flere formål med mine tilsynsbesøg.  
Jeg skal dels vurdere om skolen gør det den skal, nemlig holde skole i 
overensstemmelse med de vedtægter, som skolekredsen har vedtaget og med 
det værdigrundlag, som skolen har meldt ud som bærende for dens virke og dels 
vurdere om det undervisningstilbud skolen giver står mål med det folkeskolen 
giver 
Jeg skal endvidere vurdere elevernes standpunkt i dansk matematik og engelsk, 
det vil sige, om de kan det, der svarer til det klassetrin de er på. 
Jeg skal overvære undervisning i både humanistiske, naturvidenskabelige og 
kreative fag. 
og endelig skal jeg vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et 
samfund med frihed og folkestyre, udvikler deres demokratiske dannelse, deres 
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder 
ligestilling mellem kønnene. 
Og som det sidste nye skal jeg oplyse om skolen har modtaget donationer på 
mere end 20.000 kr. fra den samme giver. 
 
Mit første år, som tilsynsførende på skolen her har jeg primært brugt til at få et 
indtryk af hvad det er for en skole jeg er på. 
De værdier skolen har meldt ud dens hjemmeside er : 
fællesskab og dannelse, ansvarlighed og ligeværdighed, samspil og samtale, 
historisk og kulturel forståelse og kreativitet og nyskabelse. 
 
Dag hverdag , jeg har mødt på mine besøg bærer efter min vurdering fint præg af 
skolens værdier. 



 
Jeg har været på tilsynsbesøg  5 dage (d. 20/9, 21/9, 17/1, 18/1 og 23/1) og i 
løbet af perioden været inde i alle klasserne og har i mine notater skrevet, at der 
alle steder var et godt arbejdsklima, præget af opmærksomhed, god stemning og 
disciplin. At eleverne var engagerede og frimodige og både aktive og lyttende.  
Lærerne er ligesom eleverne selvfølgelig forskellige, men de var alle 
velforberedte, engagerede, imødekommende og venlige. 
Jeg har også noteret mig, at eleverne møder forskellige undervisningsformer, 
læreroplæg, elevoplæg, gruppearbejde og vejledning. Lektionerne er præget af 
høj aktivitet  op lydhørighed. 
Eleverne har til arbejdet med varieret undervisningsmateriale, herunder også 
elektronisk og elevproduceret materiale. 
Jeg har overværet undervisning i følgende fag:  
Dansk 
Matematik 
Engelsk 
Tysk 
Kristendom 
Fysik 
Geografi 
Musik 
Idræt 
Billedkunst. 
Det er min vurdering, at elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik og 
engelsk er på et alderssvarende niveau og at undervisningen i sin helhed står 
mål med undervisningen i folkeskolen.  
Fællesaktiviteterne, den daglige praksis og omgangsformen bidrager, efter min 
vurdering, i høj grad til udvikling af elevernes forståelse for og evne til at tage 
del i et moderne dansk samfundsliv. 
 
Gorm Hansen 
tilsynsførende  
april 2019       
 
 
  


