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Tilsynserklæring skoleåret 15/16 

Tilsynserklæring vedrørende Kværkeby Friskole, skolenummer 280391, 

beliggende Kværkebyvej 2b, 4100 Ringsted. 

Det eksterne tilsyn med undervisningen føres på vegne af forældrekredsen og 

bestyrelsen af undertegnede konsulent Jan Broholm, Ringsted Kommune. 

Jeg har aflagt skolen tilsynsbesøg mandag d. 9. november 2015 og onsdag d. 24. 

februar 2016. Jeg har overværet undervisning i følgende fag og klasser: 

1./2. kl. dansk, idræt, natur/teknik 

3./4. kl. natur/teknik, engelsk, dansk, matematik 

5./6./7. kl. idræt, historie, tysk, musik, billedkunst., kristendomskundskab, 

Jeg kan konstatere, at skolens elevtal udvikler sig positivt og at skolen har lagt 

spor ud for dens pædagogiske udvikling. Skolen er således i gang med at revidere 

og skærpe skolens værdigrundlag og hvordan dette afspejler sig i den 

pædagogiske praksis. 

Skolens er stadig udpræget organiseret med samlæsning af flere klasser, hvorfor 

jeg stadig har fokus på, om de enkelte elever udfordres på deres faglige niveau. 

Såvel skoleleder som lærere er opmærksomme på denne generelle udfordring for 

en relativt nystartet skole, med de organiseringsmuligheder for undervisningen 

disse rammer sætter. 

Skolen har udviklet og implementeret en stærk praksis, hvormed det pædagogiske 

personale kan følge elevernes faglige udvikling. Disse evalueringsredskaber er jeg 

bekendt med og jeg følger skolens implementering af denne evalueringskultur 

herunder monitorering af elevernes faglige progression. 

I forbindelse med overværelse af undervisning i ovennævnte fag, ved gennemsyn 

af forskellige elevbesvarelser/-arbejder, gennem samtaler med elever og ved 

gennemgang af forskellige evalueringsredskaber holdt op mod de faglige krav er 

det min vurdering, at elevernes standpunkter i dansk og matematik generelt, med 

den forventelige variation der er i elevgrupper af den givne størrelse, kan 

betegnes som jævne til gode. 
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I engelsk er der større spredning, men vurderes generelt at være tilfredsstillende. I 

historie udviser eleverne generel interesse og standpunkterne vurderes at være 

spredt fra usikker til god. 

Via samtaler med lærere kan jeg konstatere, at de konstant gør sig konkrete 

didaktiske overvejelser i relation til, hvordan de enkelte elever udfordres og 

hvordan den faglige progression er i forhold til målene.  

Skolens materialesamling udbygges stille og roligt og jeg kan konstatere, at IT 

indgår som et naturligt redskab og element i undervisning, når dette vurderes 

relevant. Undervisningssproget er dansk og jeg kan konstatere en god balance 

mellem mundtligt og skriftligt arbejde. 

Skolens undervisningsmiljø vurderes generelt godt – hvilket dokumenteres i 

undervisningsmiljøvurderingen fra 2014 – se 

http://kvaerkebyfriskole.skoleporten.dk/sp/219022/file/Inpage/ac7c899f-bfc4-44f1-

a40b-6323a131c1d5 . 

På samme måde vurderes personalets arbejdsmiljø at være i god udvikling. 

Generelt kan jeg konstatere, at der er en god og respektfuld relation mellem 

voksne og børn på skolen. 

Jeg har på de seneste besøg på skolen haft lejlighed til at drøfte forskellige 

relevante emner omkring skolen og dens udfordringer. Jeg har fået grundig 

orientering omkring skolens arbejde med at udvikle værdigrundlaget, den faglige 

progression, overvejelser omkring undervisningsdifferentiering, evalueringskultur 

og arbejdet med at etablere et forpligtende fællesskab. Herudover er jeg 

informeret om skolens elevtal og forventninger her til.  

Jeg har haft adgang til relevante kvantitative opgørelser af elevernes faglige 

standpunkter, som kan supplere mine egne observationer. Generelt er det min 

vurdering, at omgangsformen og miljøet i det hele taget lever op til skolens formål 

og forpligtelse til i hele dens virke, at forberede eleverne til at leve i et samfund 

som det danske med frihed og folkestyre, samt at skolen udvikler og styrker 

elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 

menneskerettigheder. 

Med baggrund i de nævnte tilsynsaktiviteter, er det min vurdering, at skolens 

samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Det kan oplyses, at jeg er certificeret tilsynsførende og opfylder kriterierne i 

Friskolelovens § 9b vedrørende de tilsynsførendes uafhængighed i forhold til 

skolen. 

Med venlig hilsen 

Jan la Cour Broholm 

Konsulent 
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