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§ 9 a. Forældrekredsen og bestyrelsen skal i fællesskab sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med 

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og, hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 5, historie, 

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen, og 

3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt., og § 2, stk. 3, 1. pkt. 

§ 1. Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt 

give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse 

med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne. 

Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i 

et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for 

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige omfatte 1-

årig undervisning på 10. klassetrin. 

§2 Stk. 3. Undervisningssproget i en fri grundskole er dansk. I de tyske mindretalsskoler er undervisningssproget dog 

tysk. Børne- og undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende, at undervisningssproget er et andet end dansk. 

 

25. april 2012 
 
Mit tilsyn følger skoleåret, og jeg vil ved skoleårets afslutning afgive endelig erklæring. 
Dette er at betragte som en evaluering på nuværende tidspunkt, og med udgangspunkt i 
følgende : 
 
Indledende deltagelse i lærermøde, hvor tilsynets rolle blev gennemgået med udgangspunkt i 
Friskolelovens beskrivelser. 
 
Varslet tilstedeværelse i forbindelse med morgenmodul og læsebånd d. 25. Januar. 
 
I mine besøg har jeg mødt elever, der virker motiverede og velinstruerede i forhold til dagens 
arbejde. Elever, der er færdige med en arbejdsopgave kan selvstændigt finde nye relevante 
udfordringer – og  opsøger ukuet læreren for at få råd og vejledning. 
 
Alt har foregået på Dansk – og alle ansatte har behersket dansk i skrift og tale. 
 
Jeg har ikke observeret noget, der har givet mistanke om andet end : 



at skolen i sit formål  og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det 
danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 
 
Mine hidtidige besøg har ikke givet mulighed for en vurdering af elevernes standpunkt i 
fagene dansk, engelsk og matematik. Men jeg har konstateret at fagene findes på elevskemaet, 
og jeg vil inden skoleårets udgang føre et specifikt tilsyn med dette. 
 
Det foreløbige tilsyn har således ikke givet anledning til andet end en erklæring om, at skolens 
undervisning til fulde står mål med hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen. 
 
 
 
 


