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Tilsynserklæring 2017 for Trunderup Friskole, 477006 
 

Jeg har i overensstemmelse med lov og bekendtgørelse om frie grundskoler 
ført tilsyn med Trunderup Friskole i skoleåret 2016-17. 
 
Tilsynet består i en helhedsvurdering af friskolens undervisningstilbud 
sammenlignet med Folkeskolens tilsvarende krav. Endvidere indebærer tilsynet 
en konstatering af hvorvidt skolen i hele sit virke er med til at forberede 
eleverne på en aktiv deltagelse i et demokratisk samfund med ligestilling, 
frihed og folkestyre.  
 
I skoleåret 2016-17 har jeg besøgt Trunderup Friskole med en intention om at 
komme omkring alle klasser, lærere og fag. Nogle dage går det lige efter 
planen. Andre dage må man improvisere lidt pga. skemaændringer.  
Sådan er det på en lille skole, hvor alle er fleksible og træder til, når der er 
brug for det. 
 
Her på Trunderup Friskole har I en personalegruppe, som er dedikeret, og som 
påtager sig ekstra arbejde, når der er sygdom, ekskursioner eller lignende. 
Det betyder for jeres børn, at de ikke undervises af ukendte vikarer - men altid 
møder kendte ansigter. Det giver kontinuitet og ro i hverdagen. 
 
Det betyder også for jeres ansatte, at de i perioder løber ekstra stærkt, og skal 
agere i flere lærerroller. Det håber jeg, at I som forældre forstår at sætte pris 
på. 
 
Jeg har på mine besøg i klasserne mødt engagerede og velkvalificerede 
undervisere, som mestrer differentieringen i de samlæste klasser. Lærerne 
forstår at høre og se hver enkelt barn ligeværdigt, at udfordre hver elev på 
deres faglige niveau samt at formidle stoffet varieret og i en tryg og behagelig 
atmosfære. 
 
Den faglige standard på de enkelte årgange er generelt fuldt på højde med 
kravene i Folkeskolen. 
 
 
Besøg: 
 
Onsdag d. 22.02.17 
Morgensang m gæt og grimasser, fødselsdagssange 
1.-2. kl. Matematik/opstilling plusstykker/individuelt 
5.-6. kl. Dansk/Filmanalyse 
Samtale med skoleleder om hjemmeside, personale, lærertimer, økonomi, 
udvidelse, rundvisning, ændring i tilsynsregler 



 
Tirsdag d. 28.02.17 
Morgensang m dans i gymnastiksalen 
0. kl. Dansk/Bogstavlyde/bogstavhus/individuelt 
3.-4. kl. Dansk/Afsked med elev 
5.-6. kl. Tysk/Familien/Tal 
3.-4. kl. Engelsk/Skriftlige individuelle opgaver 
1.-2. kl. Dansk/Tegneserieforløb/fremlæggelse 
 
Torsdag d. 16.03.17 
5.-6. kl. Matematik/Tabeller/Lodret division 
0. kl. Kulturfag/Musikforståelse/Mozart/Elvira Madigan 
3.-4. kl. Kulturfag/Kristendom/Børnebibel 
0. kl. Matematik/Kugleramme/Tal/tælle til 100 
3.-4. kl. Idræt/Boldspil 
7.-8. kl. Tysk/Wer bin ich - Quiz/Grammatik-kort 
 
 
I både undervisning og frikvarterer møder jeg åbne, glade og positive elever. 
Her er på skolen en åbenlys behagelig atmosfære med indbyrdes gensidig 
respekt blandt såvel elever som personale. 
    
Det er friskolernes privilegium at drive skole ud fra egne værdier samt at 
bestemme skema og timefordeling, navngive fag m.m.  
Jeg håber i den forbindelse, at der i det kommende skoleår igen vil være musik 
på skemaet i de små klasser (0.-2. årgang). 
 
Alt i alt kan jeg konkludere, at Trunderup Friskole lever op til kravet om at stå 
mål med Folkeskolens undervisning. Og desuden på bedste vis giver eleverne 
et fundament for, som fremtidige borgere, at deltage aktivt i vores 
demokratiske samfund med åndsfrihed og ligeværd. 
Undervisningen foregår på dansk. 
 
 
 
 
 
Mette Hansen 
Tilsynsførende 
 


