Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Langtved Friskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
280226

Skolens navn:
Langtved Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Cecil Christensen

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

19-11-2019

Birk (2.-3. kl.)

Natur &
teknologi

Naturfag

Cecil Christensen

19-11-2019

Eg (8. - 9. kl.)

Engelsk

Humanistiske fag

Cecil Christensen

19-11-2019

Bøg (4. kl.)

Billedkunst

Praktiske/musiske
fag

Cecil Christensen

19-11-2019

Eg (8. - 9. kl.)

Dansk

Humanistiske fag

Cecil Christensen

19-11-2019

Bøg (4. kl.)

Historie

Humanistiske fag

Cecil Christensen

19-11-2019

Eg (8. -9. kl.)

Matematik

Naturfag

Cecil Christensen

14-05-2020

Ask (5. kl.)

Dansk

Humanistiske fag

Cecil Christensen

14-05-2020

Pil (0 - 1. kl.)

Matematk

Naturfag

Cecil Christensen

14-05-2020

Bøg (4. kl.)

Håndværk &
design

Praktiske/musiske
fag

Cecil Christensen

14-05-2020

Birk (2. - 3. kl.)

Dansk

Humanistiske fag

Cecil Christensen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Der tages forbehold for klassebetegnelser, idet skolen har aldersintegrerede hold, hvor elevgrupper er dannet på

basis af bl.a. udvikling, samarbejdsevner og faglige kvalifikationer. Som følge heraf præges undervisningen tydeligt
af differentiering og niveaudeling. Begge dele forekommer naturlige i sammenhængen og synes alment
accepteret blandt eleverne. Under mit andet besøg foregik undervisningen overvejende udendørs i mindre
grupper som følge af bestemmelserne om genåbning af skolerne efter 'Corona-lukningen'. Eleverne modtog
tydeligt nok en relevant og alderssvarende undervisning, men jeg vil undlade at drage konklusioner om niveau på
baggrund af denne undervisning. Efter mine indtryk fra første besøg finder jeg dog konklusionerne fra sidste
skoleår fuldt dækkende.

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
Langtved Friskole følger de nye fælles mål for folkeskolen indenfor de humanistiske fag, og der anvendes
undervisningsmateriale (boglige såvel som elektroniske), som i overvejende grad er udformet med henblik på den
danske folkeskole. Når man tager i betragtning, at undervisningen foregår i klasser, der ikke er årgangsdelte, kan
det være på sin plads at vurdere, hvordan skolen tager højde for aldersspredning og elevernes forskellige
forudsætninger gennem undervisningsdifferentiering. Eleverne modtager uden tvivl en undervisning, der opfylder
lovens krav og profiterer socialt af den valgte organisering.

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
Langtved Friskole følger de nye fælles mål for folkeskolen indenfor det naturfaglige område, og der anvendes
undervisningsmateriale (boglige såvel som elektroniske), der i overvejende grad er udformet med henblik på den
danske folkeskole. Når man tager i betragtning, at undervisningen foregår i klasser, der ikke er årgangsdelte, kan
det være på sin plads at vurdere, hvordan skolen tager højde for aldersspredning og elevernes forskellige
forudsætninger gennem undervisningsdifferentiering. Eleverne modtager også i de naturfaglige fag en
undervisning, der opfylder lovens krav, idet disse fag i høj grad er organiseret med niveaudelte grupper.

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
Langtved Friskole følger de nye fælles mål for folkeskolen, idet skolen dog har skemalagt fast undervisning i 'kor',
der uddyber dele af musikfaget.
Skolens undervisning svarer i det væsentlige til undervisningen i en folkeskole, og jeg har ikke gjort observationer,
der kan så tvivl om, at fagområdet står mål med, hvad der kræves i folkeskolen

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

7.1 Uddybning
Vurderingen er foretaget på baggrund af den observerede undervisning.

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

8.1 Uddybning
Vurderingen er foretaget på baggrund af den observerede undervisning.

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

9.1 Uddybning
Vurderingen er foretaget på baggrund af den observerede undervisning.

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
Efter skolens undervisningsplaner, undervisningsmidler, fagudbud m.v. er der ingen grund til at tvivle på, at
skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

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 er ikke blevet præsenteret for en præcis beskrivelse af, hvordan skolen lever op til dette lovgive krav, der også
fremgår af skolens vedtægt. Alligevel er jeg ikke i tvivl om, at skolens rummelighed og anerkendelse af elevernes
omverdensforståelse giver en grundlæggende forståelse af demokratiske spilleregler i et fællesskab. Eleverne
inddrages i beslutninger vedrørende skolens hverdag såvel i klassesammenhæng som i hele skolefællesskabet.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

13.1 Uddybning
Det er skolens holdning, at demokratisk dannelse skal vises og læres i praksis. Som beskrevet ovenfor er det mit
klare indtryk, at denne holdning også svarer til praksis.

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

14.1 Uddybning
De grundlæggende friheds- og menneskerettigheder forudsætter en vis teoretisk indføring. På mellemtrinet har
jeg i dette skoleår overværet en historieundervisning om de dansk-vestindiske øer og slavehandel, som på den
konkrete baggrund fik perspektiveret både frihedsbegrebet og behovet for menneskerettigheder.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?
Ja

15.1 Uddybning

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

17.1 Uddybning
Skolen har tidligere haft elevråd, men måtte opgive dette pga. manglende interesse fra eleverne. Skolens leder har
søgt at fremme interessen, men den umiddelbare effekt af forslag til lærerne eller reaktioner til morgensamling
ser ud til at blive foretrukket af eleverne. Skolens størrelse og det tætte samarbejde med forældrene er sikkert en
del af forklaringen.

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

22. Tilsynets sammenfatning
Langtved Friskole er en forholdsvis ny friskole, som har overtaget landsbyens tidligere centralskole. Den giver gode
rammer for både indendørs og udendørs undervisning, og skolen virker i tæt samspil med lokalsamfundet.

Som tilsynsførende er jeg blevet modtaget som noget helt selvfølgeligt, og det er min klare opfattelse, at
undervisningen bliver gennemført efter den fastlagte plan unden særlig hensyntagen til min tilstedeværelse. I den
travle hverdag har min rolle i høj grad været iagttagende, og drøftelser med lærere og leder har i indeværende
skoleår været meget uformelle i betragtning af situationen under mit andet besøg. Der har været en mindre
lærerudskiftning i forhold til sidste skoleår, men det har ikke haft indflydelse på mine vurderinger

