Tilsynserklæring for
Sdr. Nærå Friskole
Skolekode: 497007
Gældende for skoleåret 2017/18

Navn på ekstern tilsynsførende:
Dorte Leerbek
Smedebakken 23
5792 Årslev
Tilsynet har fundet sted på følgende datoer:
16. januar 2018
20. marts 2018
27. marts 2018
Følgende fag og klassetrin har været observeret:
Alle klassetrin 0. - 9.kl har været besøgt
Følgende fag har været observeret:
Dansk
Matematik
Engelsk
Historie
Projektbånd
Oplevelsesbånd
Tilsynets vurdering af elevernes standpunktet i fagene dansk, matematik, engelsk:
Det er min opfattelse, at elevernes faglige niveau generelt er tilfredsstillende. For alle fag gælder
det, at eleverne har udmærkede og alderssvarende kundskaber og færdigheder.
Elevernes standpunkt vurderes således at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen.

Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen:

Ud fra en helhedsvurdering kan tilsynet konstatere, at undervisningstilbuddet står mål med hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at
leve i et samfund med frihed og folkestyre:
Arbejdsformerne er afvekslende, og samværsformerne er åbne og inddragende. Eleverne har
mulighed for at danne egne meninger, at diskutere, at ytre sig og blive hørt.
Eleverne øves i at kunne formidle for en forsamling (ved morgensang, teaterforestillinger,
projektarbejder og projektopgave).

Tilsynets vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet:
Skolens undervisningsmaterialer er tidssvarende og fagligt/pædagogisk i overensstemmelse med
de opstillede mål for undervisningen. Det vurderes som tidssvarende og fyldestgørende.
Personalet er fagligt velfunderet og undervisningen alsidig.
Eleverne er fortrolige med brugen af IT.

Tilsynets bemærkninger/vurdering af skolens slutmål, delmål og
undervisningsplaner, samt evalueringsplan:
Skolen følger undervisningsministeriets fælles mål, og skolen tilbyder folkeskolens prøver
efter 9. klasse. Skolen er pt. fritaget for at afholde prøve i kristendomskundskab.
Den lovpligtige evaluering af det samlede undervisningstilbud kan læses på skolen hjemmeside.
Tilsynet opfordrer til, at man i kommende skoleår gennemgår de på hjemmesiden beskrevne mål
og delmål, således at de er helt opdateret.

Tilsynets vurdering af, om undervisningssproget er dansk:
Der undervises på dansk.

Donationer
Skolen har ikke modtaget donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000
kr. eks. moms.

Yderligere bemærkninger fra tilsynsførende:
Denne tilsynsrapport har karakter af at være en mere generel vurdering. Til grund ligger notater
fra hvert overværet undervisningsforløb. Yderligere kan læses den mundtlige erklæring.

Fremlagt på generalforsamling den 17. april 2018

