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I skoleåret 2016/17 har jeg været på tilsynsbesøg  i de tre eksisterende grupper og hos alle 

lærerne på Håstrup Friskole. Tilsynet har været fordelt på følgende dage:

17/1, 19/1, 20/1, 23/3 og 24/3 i 2017,

og i følgende fag: Dansk, matematik, biologi og engelsk samt læsebånd og ugeskema. 

Jeg har i deltaget i morgensang og har overværet undervisning i ovennævnte fag. 

Undervejs i de undervisningsforløb, jeg har overværet, har jeg taget noter om undervisningens

indhold, pædagogiske metoder, undervisningsmaterialer, elevers og læreres engagement og 

elevernes standpunkt. Herudover har jeg, som det er min opgave at kontrollere, konstateret, at

undervisningen foregår på dansk, og at der har været anvendt forskellige metoder i form af 

klasseundervisning, gruppearbejde og elevoplæg samt individuel vejledning og selvstændigt 

elevarbejde.

Med udgangspunkt i mine notater har jeg i nogle tilfælde haft en samtale med læreren om 

timens forløb og det faglige indhold.

Jeg har orienteret mig i de undervisningsmaterialer lærerne har brugt og har konstateret, at 

der har været brugt relevante tekst- og arbejdsbøger og materialer fremstillet af lærerne og 

IT-baserede undervisningsmaterialer.

 Med baggrund i tilsynsbesøgene, mine notater og samtaler med lærerne er det min vurdering,

at undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen og mit indtryk er, at elevernes 

standpunkter i dansk, matematik og engelsk er på et tilfredsstillende  og alderssvarende 

niveau.

Mit generelle indtryk af Håstrup Friskole i forbindelse med mine tilsynsbesøg er, at det er en 

skole, hvor eleverne trives i et skolemiljø præget af  kendskab til hinanden, gode 

samværsformer, tryghed og fællesskabsaktiviteter også på tværs af aldersgrupper, som også 

kan give eleverne redskaber til senere at kunne tage del i det danske folkestyre.

Håstrup Friskole  har i det forløbne regnskabsår ikke modtaget donationer fra privatpersoner 

på 20.000 kr. eller derover.

. April 2017

Gorm Hansen, tilsynsførende.




