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Tilsynserklæring Friskolen Skallerup, skoleåret 2016-2017 

Skolens adresse: Skallerup Skolevej 3, 9800 Hjørring 

Skolen har pt. 102 elever 

Skolekode: 280207 

Tilsynsførende: Jørgen Dyrskjøt Thorsen 

 

 

Indledning: 

I forbindelse med tilsynet er samtlige klasser besøgt, og jeg har set de fleste 

lærere undervise. Ligeledes har jeg talt med skolens lærere og skolens leder 

Poul- Marttin Michno og  viceskoleleder Bodil Møller Jensen. 

 

Skolens leder har det overordnede pædagogiske ansvar, og skolens besty-

relse har det overordnede økonomiske ansvar. 

 

Skolen har ikke i indeværende skoleår modtaget donationer, der skal regi-

streres i nærværende erklæring. 

 

Der føres tilsyn med Friskolen Skallerup i overensstemmelse med Bekendtgø-

relse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 3 § 9 og Bekendt-

gørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. ka-

pitel 6 § 21i. Tilsynet har til formål at vurdere, om undervisningen på skolen er 

på niveau med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 

Tilsynet er gennemført den 24. november 2016 og den 7. marts 2017.  

I forbindelse med tilsyn og rapportering, er der sammenlignet med tilsynsrap-

porterne fra 2012, 2013,2014, 2015 og 2016. 

Tilsynsrapporten er drøftet på et bestyrelsesmøde den 16. marts 2017 og er  

fremlagt på skolens generalforsamling den 6. april 2017. 

Som ekstern tilsynsførende, valgt af skolens forældre, føres der tilsyn ud fra 

følgende forskrift: 
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1: Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. 

2: Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud. 

3: Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed 

og folkestyre. 

4: Tilsyn med om undervisningssproget er dansk. 

 

I forbindelse med tilsynet den 7. marts jeg drøftede aktuelle skolespørgsmål 

med viceskoleleder Bodil Møller Jensen og skoleleder Poul-Martin Michno, alt 

imens eleverne begyndte dagen med morgenmotion i hallen.  I løbet af dagen 

blev yderligere forhold drøftet, hvilket fremgår sidst i indeværende erklæring. 

 

Jeg overværede  morgensamlingen, en blanding af fællessang, meddelelser  og 

et eftertænktsomt  indslag fra Søren om tid. Eleverne viste i den forbindelse de-

res evne til at lytte, - en god start på dagen.  

 

Efterfølgende var jeg rundt ved eleverne for at overvære undervisning, se elev-

aktiviteter med videre.  

 

Jeg har set eleverne i en række forskellige sammenhænge: 

- Læsning i 4.-7. med fælles opstart og efterfølgende arbejde guidet af de to 

lærere 

- Tema-arbejde i 4.-7. ud fra overskriften „hvem er jeg?” med udtryksformer 

indenfor lyrik, reklame, billed 

- Klasseregler i 4.-7., dannelse og demokratiøvelse 

- Projektopgaven i 9. klasse (8. øvede sig) med vidt forskellige overskrifter, 

økologi, fattigdom, klimaforandringer, mobning og med vidt forskellige 

arbejdsformer og udtryksformer. 

- Ved de yngste elever så jeg dansk/læsning, matematik og engelsk.  

 

 

Jeg hæfter mig ved undervisningsdifferentieringen i den aldersintegrede under-

visning, den håndteres på fornemste vis og jeg hæfter mig ved at  eleverne ar-

bejder særdeles selvstændigt. 

 

 

Jeg har desuden overværet elevsamtaler, hvor elever guides til selvstændig re-

flektion, primært i forhold til læring og trivsel. Status på indfrielse af tidligere 

satte mål og fastsættelse af nye mål. 
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Jeg talte med flere af eleverne; tydeligst står samtalen med et par  af de ældste 

elever, den ene kom fra en stor byskole i Hjørring – den anden fra en special-

skole. De to elever gav tydeligt udtryk hvilke fordele de så for dem selv,  ved at 

være kommet på  Friskolen Skallerup. 

 

Generelle betragtninger om skolen, med afsæt i egne iagttagelser og drøftelser 

med hhv. skolelederPoul-Martin Michno og viceskoleleder Bodil Møller Jen-

sen: 

- En stabil personalebesætning, et godt fundament i forhold til hvem det er 

der idégenererer, planlægger, gennemfører og evaluerer undervisnings-

forløbene. 

- Den temabaserede undervisning, der mere og mere finder sin form, herun-

der hvorledes øvrige læreres ekspertviden trækkes ind i undervisningen. 

- Undervisningsplaner med afsæt i Fælles Forenklede Mål. 

- Brug af computere i undervisningen, hvornår og hvornår ikke. 

- Den respektfulde tone de tilstedeværende imellem. 

- Elevernes ekperimenteren med det de er i gang med. 

- De mange forfatterbesøg på skolen og de mange „ud af huset” arrangemen-

ter. 

- Censorer og lærere fra ungdomsuddannelsers tilbagemelding om hhv. at 

eleverne er meget selvstændige og at de kan perspektivere meget bredt i 

forhold til en række spørgsmål og opgaver. Forhold der efterlyses både i 

forhold til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, men også i 

forhold til at blive dannet som livsduelig borger. 

 

Samlet set lever skolen op til forskriftens fire punkter, fagene og fagligheden, 

undervisningssproget og forberedelse til at leve i et samfund med frihed og fol-

kestyre. Skolens liv og virke står til fulde mål med det vi forventer og det vi 

seer i Folkeskolen.  På en og samme tid ses en skole med rødder og vinger. 

 

Det er, og har altid været, en fornøjelse at møde folket fra Havtornens Land, at 

komme på skolen, at se, at lytte og at drøfte det komplekse projekt der ligger i at 

holde skole. Nærværende tilsynserklæring er den 6. i rækken – og dermed den 

sidste fra min ånd og hånd. Jeg takker for et særdeles konstruktivt samarbejde 

fra alle sider og ønsker jer al mulig held og lykke på jeres videre færd. 

 

Jørgen Dyrskjøt Thorsen 

Skoleleder, Pædagogisk Udviklingskonsulent og  Certificeret Tilsynsførende. 
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