Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Kegnæs Friskoleskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
535006

Skolens navn:
Kegnæs Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende
Anne Grethe Jensen

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

06-10-2017

mellemgruppen
og lille
ældstegruppen

Marken,
værkstedsfag

Praktiske/musiske
fag

Anne Grethe Jensen

19-01-2018

Lillegruppen,
mellemgruppen,
lilleældstegrupp
en

dansk og
matematik,
tysk, N/T, fysik

Naturfag

Anne Grethe Jensen

07-03-2018

Yngste gruppe,
lille ældste
gruppen.,
mellemgruppen,
ældste gruppen

Dansk,
matematik,
tysk, historie,
projektfremlæg
gelse, tysk

Humanistiske fag

Anne Grethe Jensen

10-04-2018

Lillegrupperne
og
mellemgruppern
e

Grundfag

Humanistiske fag

Anne Grethe Jensen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
Ved hvert besøg er jeg blevet vel modtaget. Børnene og lærerne har arbejdet målbevidste og med megen
opmærksomhed.
Eleverne er delt op i aldersgrupper. De små arbejder efter ugeskema og det virker fantastisk. Eleverne er meget

ivrige og arbejder selvstændigt og er meget gode til at hjælpe hinanden. Lille ældstegruppen er også meget gode
til at hjælpe hinanden og holde en ordentlig tone i forhold til hinanden. I det hele taget er der en fantastisk dejlig
stemning på skolen, hvor de store hjælper de små og tager et stort ansvar. Skolen gør virkelig meget ud af at få
børnene til at behandle hinanden ordentligt, tage eget ansvar for læring, væremåde og ressourcer. Jeg har aldrig
oplevet, at en skole var så god til at få eleverne til at "se" sig selv og handle derefter.

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.

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
Kegnæs Friskole ligger helt sikkert på den gode side af, hvad der kræves i folkeskolen.

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.

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.

6.2 Uddybning
Skolen har for det kommende år ansat yderligere en musiklærer, og det vil helt sikkert gøre meget for den musiske
del af undervisningen.

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

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk
Al undervisningen, jeg har set i dansk, har et fint og godt fagligt niveau, og når man ser på afgangsklassens
eksamenskarakterer bliver dette også bekræftet.

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

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik
Ingen grund til bekymring.

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

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

7.7 Fører skolen til prøve i historie?
Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie
Jeg overværede projektfremlæggelse i historie i lilleældstegruppen og det var super godt.

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

8.1 Uddybning

9 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

Uddybning
Skolen arbejder hver dag med elevernes ansvar. I det daglige samvær, måden de ældre elever inddrages i forhold
til de mindre elever, i måden som lærerne taler med eleverne og i det hele taget måden man er sammen på på
Kegnæs Friskole, mærker man forberedelsen til at leve i det danske demokrati.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

Uddybning

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

Uddybning

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?
Ja

Uddybning

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

10.1 Uddybning
Demokratiet leves i det daglige og eleverne har ingen problemer med at fremkomme med deres problematikker.

11 Er skolens elever blevet opfordret af skolens leder til at danne elevråd eller på anden
demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen? (jf. friskoleloven § 1,
stk. 4)?
Ja

11.1 Uddybning

12. Donationer
Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som tilsammen
overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator?
Ja

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms.
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.
Navn

Adresse

Beløb i kroner

Broager Sparekasse, Lokalpuljenk

Sønderborg

26419,00

Mads Clausen Fonden nk

Nordborg

35000,00

SE Vækstpuljenk

Sønderborg

50000,00

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv
moms.
Beløb i kroner
12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.
111419,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning
Jeg har ingen betænkeligheder ved at sige god for Kegnæs Friskole på alle lovkravene.

