Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Friskolen Asgaard:

1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
280673

Skolens navn:
Friskolen Asgaard

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
John Flyvholm

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

12-04-2021

0. kl.

Dansk/naturfag

Naturfag

John Flyvholm

12-04-2021

1.-2. kl.

Dansk

Humanistiske fag

John Flyvholm

12-04-2021

3.-4. kl.

Dansk/Krea

Humanistiske fag

John Flyvholm

12-04-2021

5.-6. kl.

Idræt/trivsel

Praktiske/musiske
fag

John Flyvholm

19-05-2021

0. kl.

Billedkunst/Eng
elsk

Humanistiske fag

John Flyvholm

19-05-2021

1.-2. kl.

Matematik

Naturfag

John Flyvholm

19-05-2021

5.-6. kl.

Matematik

Naturfag

John Flyvholm

19-05-2021

5.-6. kl.

Dansk/kortfilm

Humanistiske fag

John Flyvholm

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
At besøge skolen har i dette skoleår har været vanskeliggjort af de mange Covid 19- restriktioner. Det er dog
lykkedes at gennemføre to besøg i dette forår.
Jeg har i forbindelse med begge besøg kun oplevet velforberedte og fagligt dygtige lærere, der med stort
engagement og overblik underviser skolens elever med en god blanding af teoretisk og praktisk arbejde. Fra tid til
anden adskilles eleverne på alderssvarende hold, men ofte undervises disse sammen i klassen eller i faglokalet.
Her undervisningsdifferentierer lærerne, så de faglige elementer og opgaver matcher og tilgodeser den enkelte
elev eller elevgruppe.
Undervisningen foregår i et trygt, fagligt og varmt miljø, hvor lærerne tager sig tid til at understøtte hver enkelt
elevs udvikling.

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

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

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

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

7.1 Uddybning

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

8.1 Uddybning

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

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie?
Nej

10.1 Årsag
Skole uden overbygning

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen
Ja

11.1 Uddybning

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

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

13.1 Uddybning

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

14.1 Uddybning

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?
Nej

15.1 Uddybning

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?
Ja

16.1 Uddybning

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

17.1 Uddybning
Elevrådet er velfungerende og har i dette skoleår afholdt rådets vigtige møder, såvel som digitale møder som
møder med fysisk fremmøde (med god afstand).

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?
Ja

19.1 Uddybning

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?
Ja

20.1 Uddybning

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
Det har også i dette skoleår været en stor glæde at besøge Friskolen Asgaard. Trods skolens størrelse med 47
elever fordelt på 0.-6. klassetrin møder jeg altid en gruppe af fagligt dygtige og meget engagerede lærere, der med
ildhu sikrer, at skolens undervisning til fulde lever op til "står mål med"-kravet. Skolens fysiske rammer er unikke,
skolens størrelse taget i betragtning. Her er velholdte og indbydende udearealer med en stor legeplads, boldbaner
og en rigtig fin skolegård. Indendørs faciliteterne tæller alle nødvendige faglokaler, gode møbler, fine og
rummelige klasselokaler til alle klasser - enkelte endda særligt smukt udsmykket, gymnastiksal, stor idrætshal og
gode bade- og omklædningsforhold.
For at styrke skolens tilbud har man i dette skoleår indkøbt en bus, der fx kan hente elever, hvor det offentlige
transportsystem ikke er optimalt. Bussen giver desuden helt nye muligheder for, at lærere og elever kan komme
ud af huset på besøgs- og kulturture udenfor institutionens nærområde.
På grund af skoleårets mange Covid 19-restriktioner med deraf følgende aflysninger af møder, arrangementer og
lejrskoler, tilbydes klasserne i år ekstraordinære overnatninger på skolen.
Som tidligere nævnt har jeg på mine besøg kun mødt glade, tillidsfulde og interesserede elever samt
imødekommende, stærke og fagligt dygtige lærere, men nævnes skal selvfølgelig også, at det tydeligt mærkes, at
skolens administration og ledelse varetages af en særdeles erfaren, kompetent og seriøs skoleleder.
Selv med årets mange udfordringer, nødundervisning og aflysninger står Friskolen Asgaard fortsat som en solid og
attraktiv institution for de af områdets forældre, der ønsker et godt skoletilbud for deres børn, hvor personlig
dannelse og faglig udvikling går hånd i hånd.

