
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Thise Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
783005

Skolens navn:
Thise Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Karin Hyldebrandt  

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

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Den 3. september 2019 afholder Thise Friskole en fag dag. Hver klasse arbejder med deres tema hele dagen.. Eks. 
arbejder 5.-6.kl. med "Matematik og kroppen, 7. kl. med "Kortlæsning", 8. kl. med "Jorden og solsystemet" og 4.-
5. kl. arbejder med fremlæggelser i forhold til den lejrskole de lige har afsluttet på Læsø.

Dagen starter som sædvanlig med morgensang hvor vi synger "Nattergalen" m. musik og tekst af Sebastian. De 
sidste beskeder om dagens forløb gives og alle elever begiver sig - med sænkede skuldre -  ud til en skoledag med 
tid til fordybelse indenfor et tema og fagområde. Jeg glæder mig også til at opleve en anden undervisnings dag på 
skolen.

Den 16. januar 2020: I dag blev der til morgensang læst et eventyr op - "Konen i muddergrøfte" af Jacob og 
Wilhelm Grimm. Udover at overvære undervisningen så jeg 7. kl.'s projekt. De har malet et meget langt billede i 
samarbejde med en kunstner. Billedet indeholder motiver fra Thise og omegn. Billedet skal udstilles på 
"Kulturcenter Limfjord" i Skive.

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

I 7.- 8.kl.i faget historie arbejdes der med 1. verdenskrig. Eleverne skal hver især fremlægge et selvvalgt og af 
læreren godkendt emne. Efter første oplæg giver læreren kritik  og vurderer - med gode begrundelser - at emnet 
er for ringe belyst og derfor skal laves om. Således gik det også med oplæg nr. to! Jeg var helt enig i lærerens 
vurdering og jeg var glad for at se at eleverne blev hjulpet konstruktivt videre og jeg håber at eleverne i sidste 
ende lærer at oplæg som de øvrige elever bruger tid på men så sandelig også skal lære noget af, skal have en helt 
anden kvalitet og dybde når man går i 7.-8. klasse.

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

I 7. kl. i matematik arbejdes der digitalt en lektion om ugen. I dag arbejdes der med "Geogebra" samt exel. 
Opgaven går ud på at eleverne skal finde ud af om det facit der står i bogen er rigtigt. Der arbejdes med ligninger. 
Hvad er X lig med? Læreren går rundt og hjælper eleverne. Han er god til at få dem hurtigt videre. Eleverne 
arbejder godt og koncentreret.
I fysik i 8.kl. er emnet "atomer". De fleste elever har glemt at læse det de skulle! Læreren giver oplæg - så de kan 
komme videre. Læreren er engageret i faget og gør meget godt for at bringe sin viden videre til eleverne. Herefter 



arbejdes parvis eller alene. Det bestemmer eleverne selv.- Tænker at det ikke altid bør være sådan i forhold til 
udvikling af den enkelte elevs sociale kompetencer som faget fysik jo også skal bidrage til at udvikle. Fag-fagligt 
skal eleverne via "Clio" bygge et atom af helium og ilt. De arbejder tilsyneladende godt med opgaven. 
5.-6.kl. arbejder med "Matematik og kroppen". Opgaven er at eleverne skal måle 15 legemsdele på hver elev - der 
må ikke måles noget som ikke alle har:).Det er åbenbart en lidt grænseoverskridende opgave for de fleste og 
gruppearbejdet går meget trægt, også selv om læreren gør sit for at hjælpe grupperne i gang. I nogle grupper 
bliver der en meget negativ stemning - alle forslag bliver nedstemt af de andre. Efter at have lavet en liste med 15 
ting de skal måle bliver det hele i gruppen lidt mere positivt.Men det var tankevækkende at der ikke i nogle af 
grupperne var en eller flere der var motiveret til at tage ansvar for at få løst opgaven.
7.kl.Geografi. Der arbejdes med kortlæsning. Alle er udstyret med et atlas og en lineal. Eks. på ogaver: Find 
Danmarkskortet. Find afstanden fra Skørping til Maribo. Find kortet over Africa. Hvor lang er Africa? Find 
afstanden mellem Tobora og Insalah. Der er en fantastisk stemning. Der bliver smilet, leet og der bliver helt sikkert 
lært meget om målestoksforhold m.m.Senere på google earth skal eleverne finde deres hjem og derefter finden 
afstanden til Friskolen. Dagen afsluttes med at eleverne skal lave deres eget kort. De skal i grupper måle skolens 
sportsplads op ved hjælp af deres skridtlængde.En god, relevant undervisning er slut for idag. Eleverne gik fagligt 
berigede hjem med smil på læben.

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

I Idræt i 4.+6.kl. ser jeg glæde for at bevæge sig og en god samværs form. Skolen har altid haft en god tradition for 
at eleverne lærer at selvudvikle lege og spil som går i arv og udvikles videre. Det betyder at eleverne oplever 
ejerskab for disse spil og lege og dermed bliver gode til personligt at være med til at håndhæve de regler der nu er. 
Her bruges der ikke tid og energi på at diskutere hvorvidt man er "død" eller ej. Her bruges tid på at spille og lege. 
Og det udvikler eleverne også deres kropslige, sociale og personlige kompetencer meget bedre ved! Det er dejligt 
at se! 
5.kl. forbereder på fag-dagen fremlæggelse af deres lejrtur til Læsø. En del af fremlæggelsen består af en foto - 
collage fremstillet på foto-jet. Eleverne arbejder sammen parvis og skal fremlægge på Morgensamlingen for resten 
af skolen. 

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

Ja

7.1 Uddybning



I dansk arbejdes der med relevant undervisningsmateriale. I 1.-2.kl.arbejdes der bl.a. med Alkalær - systemet. 
Eleverne arbejder godt med det faglige.

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

Ja

8.1 Uddybning

I 7. kl. bruges "Matematrix 7" som grundbog.Der arbejdes godt og det digitale inddrages.
5.-6.kl. "Bowler" bl.a. på fag-dagen. De arbejder med gangestykker i hovedet og konkurrerer om hvem der først 
når 200.

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

Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

10.3 Uddybning

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

Ja



11.1 Uddybning

På Thise Friskole oplever jeg en god trivsel hos såvel børn som voksne. Her er højt til loftet og børnene bliver set, 
hørt og talt med. Det er et væsentligt grundlag for at et barn kan lære samt udvikle sig socialt og personligt.

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

På Thise Friskole er man optaget af at danne og uddanne børn og unge. Unge som er parate til at agere i livets 
mangfoldighed og unge som formår at leve op til de faglige krav der stilles i ungdomsuddannelserne.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Elevrådets arbejde er synligt på skolen og får god opbakning af lærere og elever. I undervisningen arbejdes der 
med forskellige arbejdsformer som også bidrager til elevernes demokratiske dannelse.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Den almindelige omgangstone på skolen viser at der arbejdes med gensidig respekt mellem voksne og børn, 
voksne imellem og børn imellem.

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning



Der undervises kønsintegreret på skolen i alle fag - og der er god respekt kønnene imellem.

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

Ja

16.1 Uddybning

Skolen har et elevråd som bliver hørt og respekteret.

18. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

18.1 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

47350,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Det er dejligt at opleve den gode stemning på skolen, se den nysgerrighed og lyst til læring som eleverne generelt 
udstråler samt opleve de ansattes gode engagement og glæde ved at lave god skole.Thise Friskole er en 
børneskole -" træd varsomt for her bliver mennesker til". ( Kresten Kold)

Nej


