Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Langsø Friskoleskole:
1. Skolens navn og skolekode
Skolekode:
791027

Skolens navn:
Langsø 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

15-11-2017

1.+0., 2.+3., 4.,
5.+6., 7.+8.kl

Dansk, Natur og
teknik og
Biologi,

Naturfag

Karin Hyldebrandt

15-01-2018

0.+1., 2. og 3.kl.

Engelsk, Dansk
og Matematik

Humanistiske fag

Karin Hyldebrandt

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg
På Langsø Friskole begynder dagen altid med morgensamling. Her synges 2 sange/ salmer, men den danske
sangskat er altid repræsenteret da det er en vigtig del af børnenes almene dannelse. Børnene/ klasserne skiftes til
at lede morgensamlingen og ofte er der input fra børnene, som da 3 elever fra 4. kl. fortalte om verdens højeste
bygning.

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
I de humanistiske fag anvender skolen nationale tests samt terminsprøver. Der anvendes relevant materiale i de
enkelte klasser.

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
I det naturfaglige fagområde anvender skolen nationale tests samt terminsprøver for den ældste gruppe. Der
anvendes relevant materiale, eks. bruger 2. kl. "Faktor 2".

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
På Langsø Friskole tilbydes profilfag. Børnene kan vælge mellem Idræt/ Udeliv, Musik / Drama og Kreativ
værksted. Således er der ekstra fokus på det praktisk musiske område.

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
Alle lærere på skolen har haft et fælles uddannelsesprojekt i Alkalær, som nu er implementeret på alle skolens
klassetrin. Lærerne er begejstrede for det. Systemet har gode muligheder for differentiering. I Dansk anvendes
nationale tests og terminsprøver på ældste trin.

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
I faget matematik anvendes relevant materiale på de forskellige klassetrin og der evalueres bl.a. via nationale
tests.

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
Der anvendes relevant materiale i engelsk og evalueres med de test- muligheder der findes i Folkeskolen.

7.7 Fører skolen til prøve i historie?
Nej

7.8 Årsag
Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

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

8.1 Uddybning
På Langsø Friskole praktiseres der god skole. Der undervises med variation i indhold og form. Lærerne er dygtige
og engagerede og arbejder målrettet på at dygtiggøre eleverne fagligt.

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
Eleverne bliver set, hørt og talt med på skolen. Den enkelte elev bliver respekteret.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?
Ja

Uddybning
Der arbejdes bl.a. med projekter hvor eleverne skal lytte til andre, vælge, tage stilling og selv ytre sig.

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?
Ja

10.1 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?
Nej

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

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.
13. Tilsynets sammenfatning
På Langsø Friskole Laves der god skole. Der arbejdes målrettet på at gøre eleverne fagligt dygtige og danne dem til
selvstændige og glade mennesker der med tiden bliver i stand til at leve i og tage ansvar for et demokratisk
samfund.

