
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Åskolen - friskolen i Hørning:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280918

Skolens navn:
Åskolen - friskolen i Hørning

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Arne Pedersen  

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

03-09-2020 0. klasse Emnefag/dansk Humanistiske fag Arne Pedersen  

03-09-2020 1. klasse Emnefag/dansk Humanistiske fag Arne Pedersen  

03-09-2020 2. klasse Emnefag/idræt Praktiske/musiske 
fag

Arne Pedersen  

03-09-2020 3. og 4. klasse Emnefag/dansk Humanistiske fag Arne Pedersen  

08-03-2021 0. klasse Orientering Naturfag Arne Pedersen  

08-03-2021 1. klasse Orientering Humanistiske fag Arne Pedersen  

08-03-2021 2. og 3. klasse Dansk Humanistiske fag Arne Pedersen  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Det indeværende skoleår har mildt sagt været atypisk. Året har været præget af én lang nødssituation. Mange 
kulturbærende elementer som lejrture, forældremøder, besøg og fester har været aflyst eller reduceret. Alt 
sammen på grund af corona. Hvordan er det så gået på Åskolen. Mit korte svar er, at det er gået meget fint. Det 
skyldes i høj grad en engageret og loyal medarbejdergruppe, som har fået tingene til at køre.

Min opgave som tilsynsførende er naturligvis at være kontrollant, men i lige så høj grad at være konstruktiv 
sparringspartner. I forbindelse med hvert tilsynsbesøg afholder jeg møde med skolelederen. Ved disse møder 
bliver jeg grundigt orienteret om alle relevante forhold på skolen, lige som vi drøfter de iagttagelser, jeg har gjort 
mig i forbindelse med tilsynet. Jeg har været på tilsyn to skoledage, og jeg har overværet syv lektioner fordelt på 



alle klasser. Desuden har jeg deltaget i et personalemøde, hvor jeg fortalte de ansatte om, hvad tilsynet går ud på. 

En af udfordringerne i forbindelse med corona har været forældrekontakten. Der har løbende været dialog med 
forældrene ved skriftlig orientering og ved elektronisk kontakt. Forældrene har taget godt imod skolens tiltag, 
selvom en større grad af fysisk kontakt selvfølgelig har været savnet.

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

Åskolen følger overordnet folkeskolens Fælles Mål, og lærerne udarbejder undervisningsplaner. Den daglige 
undervisning på Åskolen er en blanding af traditionel fagundervisning og tværfaglig temaundervisning og 
værkstedsfag. I dette skoleår har der været lagt større vægt på at undervise udendøre på grund af 
coronasituationen. Udeundervisningen har givet mange gode resultater. Man har især kunnet mærke en bedre 
indlæring for drengenes vedkommende, der har haft godt af at få brændt noget krudt af, så det blev nemmere at 
få hovedet fyldt op, når undervisningen fortsatte inden døre. Undervisningen i det fri har været så stor en succes, 
at skolen til næste år har valgt at have en fast dag om ugen, hvor der undervises i det fri. En væsentlig del af de 
gode resultater udendøre skyldes uden tvivl, at skolen råder over usædvanligt gode udendørsfaciliteter.
I efteråret besøgte jeg skolen på en dag, hvor det fælles tema var ÅL, Åskolens Olympiade. Alle klasser arbejdede 
med temaet ude og inde. 1. klasse var Italien. Børnene skulle lave italienske flag. Der blev spillet stille, klassisk 
musik i baggrunden, som skabte en rolig atmosfære, der inspirerede alle eleverne til at være kreative med 
hænderne og lytte samtidig. I afslutningen af timen evaluerede læreren lektionen og sikrede sig samtidig, at alle 
havde nogle at lege med i det lange frikvarter. Anden klasse gjorde klar til olympiaden ved at forberede 



løbediscipliner bag ved skolen. Der blev målt baner op og regnet tider ud efter alle kunstens regler. Den største 
øvelse gik ud på, at det er dejligt at vinde, men det er også stort at kunne tabe på en god måde. I 3. og 4. klasse var 
temaet tre af de lande, der skulle deltage i ÅL. Der blev primært arbejdet i grupper, som dels lavede flag, dels 
skrev logbøger om det, de havde lært om de tre lande. Læreren havde sin hund med. Den lille, rolige hund gik 
stille rundt mellem eleverne og medvirkede til at skabe ro og arbejdsomhed. Skoledagen var et mønstereksempel 
på, hvordan et fælles tema kan give god læring, både på det humanistiske, det kreative og det naturvidenskabelige 
område.
På mit tilsynsbesøg i foråret oplevede jeg, hvad jeg vil kalde et mønstereksempel på klasserumsledelse. 
Børnehaveklasser er ofte meget vanskelige at undervise, fordi børnene skal lære at befinde sig i et klasseværelse, 
hvor de på én gang skal kunne udfolde sig individuelt og samtidig tage hensyn til 20 andre. Det er ikke altid let, når 
man er 6 år gammel. Børnehaveklassens skolerum er omhyggelig bygget op, så der er mulighed for mange 
aktiviteter. Det er sket ved hjælp af rumopdeling, hylder, skuffer og skabe samt kort og tegninger på væggene. 
Klassen skulle dels fortælle om weekendens aktiviteter, dels arbejde med bogstaver. Undervisningen var i starten 
tilrettelagt kollektivt og senere individuelt. Klassens lærer forstod i den grad at få de små elever til både at have 
lyst til at ytre sig over for de andre, men også at lytte til klassekammerater i ro og fred og til at vente på selv at 
komme til. Hele lektionen foregik i en meget positiv atmosfære, hvor der var ro, når der skulle være det, og 
summen, når der var brug for det.
Åskolen har nogle meget dygtige lærere, der både har hver deres pædagogiske metoder og samtidig styrer efter 
fælles mål.
Efter min vurdering står undervisningen på Åskolen fint mål med, 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.

5.1 Uddybning

Se ovenover.

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

Se ovenover.

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

Ja

7.1 Uddybning

Åskolen er stadig en lille skole med små elever. Der gives ikke karakterer på skolen, og der afholdes selvsagt ikke 
afslutningsprøver. Når jeg skal vurdere elevernes standpunkt, tager jeg derfor udgangspunkt i elevernes skriftlige 
arbejder og mine iagttagelse af eleverne i forbindelse med tilsynet. Skolelederen oplyser, at eleverne løbende 
bliver læsetestet med gennemgående positive resultater. I 2020 evaluerede forældrene Åskolen. I denne 
undersøgelse vurderede langt de fleste forældre, at elevernes og skolens generelle faglige niveau er godt. Langt de 
fleste af eleverne virker velstimulerede, glade og aktive. Mine iagttagelser viser, at der er en relativ stor faglig 
spredning blandt eleverne. En spredning som skolen gennem differentieret undervisning tager hånd om. De fleste 
af eleverne har dog et højt fagligt standpunkt.
Indeværende skoleår har som tidligere nævnt været usædvanligt. Eleverne blev i perioder hjemmeundervist, og i 
andre perioder har undervisningen været atypisk af sikkerhedshensyn. En kvik elev fra 3. klasse kom under mit 
seneste tilsynsbesøg hen til mig og sagde, at han på TV Ultra havde set en undersøgelse, som konkluderede, at 
50% af eleverne føler, at de lærer mindre ved hjemmeundervisning end i skolen, 30% at de lærer det samme, og 
20% at de lærer mere derhjemme end på skolen. Det er virkelig en interessant undersøgelse, som bør medføre, at 
Åskolen og alle andre skole for den sags skyld bør bruge noget tid i starten at næste skoleår på at undersøge, hvor 
meget coronaåret rent faktisk har påvirket børnenes faglige niveau, og hvad vi kan lære af det.
Det er min vurdering, at elevernes standpunkt står mål med det, der kræves i folkeskolen.

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

Ja

8.1 Uddybning

Se ovenover.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?



Ja

9.1 Uddybning

Se ovenover.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Skole uden overbygning

10.3 Uddybning

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

Ja

11.1 Uddybning

Se oven over.

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

Det er en del af min opgave at vurdere, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske 
med frihed og folkestyre. Det fremgår af skolens værdigrundlag, at det er skolens vision at ruste børnene til at 
agere aktivt og handlende i både demokratiske, økonomiske, sociale og kulturelle sammenhænge. Skolen har 
tradition for at inddrage det omgivende samfund i undervisningen. Det sker normalt ved virksomhedsbesøg, 
museumsbesøg eller invitation af gæster. Denne form for inddragelse har ikke kunnet laves i dette skoleår. Derfor 



har det været interessant at se, hvordan skolen har valgt at inddrage den omgivende verden i undervisningen. 
Børnene har for eksempel lært den store verden at kende gennem ÅL-temaet, lige som første klasse byggede 
miniaturebyer, som gav anledning til en snak om samfundets institutioner og om, hvordan man opbygger og styrer 
en by. Klasserum og fællesområder er prydet af plakater og opslag, der signalerer  åbenhed og udsyn til den 
omgivende verden.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Se ovenover.

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

Ja

14.1 Uddybning

Se ovenover.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

Skolen har ikke en formuleret kønspolitik, det anses ikke for nødvendigt. Piger og drenge leger og arbejder 
naturligt med og mellem hinanden. Jeg kan iagttage, at piger og drenge vælger hinanden til i leg og 
gruppearbejde. Skolelederen vil ikke udelukke, at man kunne lave kønsopdelte undervisningsforløb, hvis der var 
en pædagogisk fornuftig mening med den.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja



16.1 Uddybning

Skolen er meget opmærksom på, at kønsligestilling er en central del af børnenes udvikling. Debat om ligestilling 
mellem kønnene er en naturlig del undervisningen i alle fag på alle klassetrin.

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

Nej

17.1 Uddybning

Skolen er under opbygning. De ældste elever går i fjerde klasse. Det skønnes endnu ikke relevant at danne et 
elevråd. Skolens leder forventer, at der vil være et elevråd på skolen om få år.

18 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)?

Nej

18.1 Uddybning

Skolens har fællessamlinger hver dag. På disse samlinger har eleverne mulighed for at komme til orde med ønsker 
og opfordringer til skolens hverdag. Skolens lærere er alle meget åbne og lyttende over for eleverne. Det er min 
vurdering, at eleverne føler sig hørt.

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

Skolen har ikke en nedskrevet praksis. Reglerne om den skærpede underretningspligt er gennemgået med 
medarbejderne på medarbejdermøder. Det er et fast årligt punkt på medarbejdermøderne, at disse regler 
gennemgås. Der er i alt foretaget tre underretninger i de fire år, skolen har eksisteret.

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?



Ja

20.1 Uddybning

Se ovenover.

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

I skoleåret har jeg løbende været i kontakt med skolelederen og konstateret, at både fjernundervisningen og den 
efterfølgende genåbning af skolen er forbilledligt tilrettelagt. Der er lagt maksimal vægt på sikkerheden, og 
forældre er hele tiden grundigt informeret om skolens tiltag.

Forældrenes evaluering af skolen er et spændende projekt, som vidner om stor tilfredshed med skolen. 

Åskolen er en meget veldrevet og velfungerende skole. Der er et fint samarbejde mellem ledelse og ansatte. Det er 
en ny skole, som er under spændende pædagogisk udvikling. Børnene virker trygge og glade.

Det bliver meget interessant at følge skolens store byggeprojekt, som nu ser ud til kunne komme i gang. Der er 
ikke tvivl om, at de nye skolebygninger vil kunne give en i øvrigt meget velfungerende skole endnu et løft.

Nej


