
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Frederikshavn Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280808

Skolens navn:
Frederikshavn Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Henriette Haar Mønsted 

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

13-10-2021 0. klasse dansk Humanistiske fag Henriette Haar Mønsted 

13-10-2021 0. klasse matematik Naturfag Henriette Haar Mønsted 

13-10-2021 1. klasse dansk Humanistiske fag Henriette Haar Mønsted 

13-10-2021 2.klasse dansk Humanistiske fag Henriette Haar Mønsted 

13-10-2021 3.klasse Historie-
samfundsfag-
religion

Humanistiske fag Henriette Haar Mønsted 

13-10-2021 4. klasse engelsk Humanistiske fag Henriette Haar Mønsted 

13-10-2021 5.-6. klasse historie-
samfundsfag-
religion

Humanistiske fag Henriette Haar Mønsted 

13-10-2021 7.-8.-9. klasse matematik Naturfag Henriette Haar Mønsted 

13-10-2021 5.-9. idræt Naturfag Henriette Haar Mønsted 

06-04-2022 0.kl.-9.kl emneuge - 
Harrypotter

Naturfag Henriette Haar Mønsted 

06-04-2022 0.kl.-9.kl emneuge - 
Harry Potter

Praktiske/musiske 
fag

Henriette Haar Mønsted 



06-04-2022 0.kl.-9.kl emneuge - 
Harry Potter

Humanistiske fag Henriette Haar Mønsted 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har i skoleåret 21/22 fulgt undervisningen d. 13.10. 2021 og d. 6. 4. 2022. Jeg har fået de oplysninger fra både 
skolens hjemmeside og samtaler med skolens leder og lærere, der kunne være relevante for mig for at udføre mit 
tilsyn. I dette skoleår har jeg fulgt undervisningen i forskellige fag i både den humanistiske og naturvidenskabelige 
fagrække i flere klasser. 

Jeg har under mine besøg fået et godt indblik i skolens traditioner og i hvordan skolens værdigrundlag folder sig 
ud i de pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for planlægningen, gruppesammensætningerne og selve 
undervisningen i hverdagen og i den alternative undervisning. Under mit besøg den 6. april var der emneuge med 
temaet Harry Potter, hvor blandt andet både dansk, fysik, idræt, billedkunst og madkundskab blev tilgodeset. Her 
var der i forbindelse med de enkelte aktiviteter lavet fyldestgørende fagbeskrivelser og mål, som henviste til 
fælles mål i de enkelte fag. I de enkelte aktiviteter blev eleverne inddelt i 4 grupper: (7.8.9),   (5.-6.), (3.-4.) og (0.-
2.),så sværhedsgraden i det faglige stof blev tilpasset aldersgruppen. Børnene ”legede” hele ugen, men lærerne 
havde fuldstændigt styr på, hvilke faglige vinkler der blev ”leget med”. Rammerne bliver på alternative dage brudt 
ned og undervisningen tilrettelagt på en anden måde, hvilket gør at børnene glæder sig til en ny skoledag.

Friskolen vægter bevægelse og læring og det praktisk-musiske højt, da det understøtter de boglige fag. For den 
enkelte elev betyder det en alsidig inspirerende undervisning, hvor man i fællesskab er sammen om et fælles 
tredje – nemlig det faglige. 

Generelt var der stor lettelse over at det var muligt igen at lave skole, som afspejler skolens værdigrundlag. Det vil 
sige en meget varieret skoledag, hvilket kom lidt bag på de elever, der kun havde gået på skolen i de to forgange 
corona år, hvor alting har været så meget anderledes opdelt og med fjernundervisning. Så det var glædeligt at 
nedlukningen og restriktionerne i indeværende skoleår blev så relativ kortvarigt. Under nedlukningen var skolen 
meget opmærksom på at lave gedigen og varieret fjernundervisning. 

Til morgensang den 13.oktober begyndte dagen med morgensamling i hallen. Vi sang ”Sensommervisen” og 
”Buster” og sluttede af med en fællesdans. Der var en god stemning undervejs og eleverne nød tydeligvis at 
begynde dagen i fællesskab med sang og dans.

Emneugen:

Under mit besøg den 6. april, hvor der var emneuge, trådte jeg ved hoveddøren ind i Harry Potters univers. 
Kaminen ved døren var fuld af breve, naturligvis bragt med ugle og ikke Post Nord og i hallen med det svage 
mystiske lys dukkede perron 9.3/4 op, som er overgangen fra den menneskelige virkelighed med de kødelige og 
kedelige mugglere til Harry Potters troldmands-univers på Hogwarts. I løbet af kort tid dukkede Dumbledore, 



Hagrid, Sirius Blake, Mrs. Weasly, Professor Snape og mange flere af de kendte lærere på skolen for heksekunster 
og troldmandsskab op. Eleverne havde slips og emblemer på som viste, hvilket kollegium fordelingshatten havde 
placeret dem i: Griffindor, Hufflepuff, Ravenclaw eller Slytherin. I hallen sad eleverne fordelt ved fire borde 
blandet på tværs af klassetrin. Her begyndte skoledagen, ledsaget af filmmusik fra Harry Potter i baggrunden, med 
status på kollegiernes point, små opgaver efter eget valg og i bedste engelske kostskoletradition styr på, om 
slipset var ”korrekt bundet”.

Jeg fulgte, som en anden muggle i usynlighedskappe, en dag på skolen, hvor eleverne oplevede det ene utrolige 
eventyr efter det andet. 4.-8. spillede det halsbrækkende luftboldspil quidditch, som var forvandlet til et spil på 
gulvet, men ellers med den samme rollefordeling. Ringe og kegler blev brugt som markering af de forskellige 
zoner, hvor flere elever stod, da spillet blev sat i gang ved at den store bold blev givet op. Under spillet blev der 
fra de forskellige keglepositioner kastet med mindre bolde, der skulle ramme spillerne på midten af banen. Det 
var meget tydeligt at eleverne var fortrolige med spillet, som de havde lært i idrætsundervisningen i efteråret. Der 
var en god energi og holdånd, som man også fik point for. Det var tydeligvis vigtigt for eleverne at samle point, 
som tilfaldt det kollegium de hørte til. Senere skulle 4.-8. spille Harry Potter stratego, lysstafet og andre 
samarbejdsaktiviteter. 

De lærte i løbet af ugen at brygge eliksirer, bruge besværgelser og nedkalde forbandelser, og spille 
troldmandsskak, som en af de sidste dage skulle afsluttes med en større turnering. Eleverne undersøgte magiske 
væsner som drager, kæmpe slanger, vampyrer, trolde, enhjørninger og sammenlignede dem med væsnerne i 
forskellige myter og sagn og ikke mindst de fællestræk de kunne have med ganske almindelige dyr f.eks. 
paradisfuglens parringsdans eller evne til forvandling/camouflage.

Under mit besøg var 3. klasse med Mrs. Weasley i køkkenet og skulle lave Hogwarts kollegium marengs med fyld 
af banan, hindbær, kiwi eller blåbær og pyntes med frugtfarve, der igen understregede farven på de forskellige 
kollegier. Klassen fik indledningsvis en grundig gennemgang af, hvilken konsistens æggehvidemassen skulle have 
inden sukkeret lidt efter lidt skulle piskes i, så sukkerkrystallerne langsomt blev opløst. Eleverne var gode til at 
inddrage og rose hinanden – især da de blev udfordret på den klistrede æggehvidemasse og brug af sprøjteposer, 
som kræver lidt øvelse at bruge. 

Da skolen forbereder 8. klasse til den afsluttende prøve i madkundskab er der mange oplysningskilte med 
forklaring på forskellige overordnede begreber og metoder som koge, stege, jævne og stive. Jeg bemærkede i den 
forbindelse at eleverne havde placeret eks. på tillavede retter ved siden af den anvendte metode. Ved 
æggehvider, hvor der hang en seddel med marengs, var forklaringen på den proces der sker undervejs under 
piskningen – nemlig at proteinerne i æggehviden ændrer sig, så der dannes luft og dermed skum.

Foldekort med egne fremstillede fantasivæsner var opgaven for 0.-2. klasse.  Indledningsvis en samtale om: Hvad 
er et magisk væsen? Hvor bor det og sover? Lægger fantasivæsnet æg eller er det et pattedyr? Har det horn eller 
spyer det ild? Der var i opgaven fokus på forgrund, mellemgrund og baggrund, så det færdige resultat fik dybde og 
rummelighed. Der blev flere gange undervejs understreget, at det var vigtigt at fordybe sig og gøre sig umage, så 
man kunne se at foldekortet var gennemarbejdet og gennemtænkt. Jeg så, hvordan både to og trehovedet 
væsner, en krokodilleenhjørning og en blånæset mariehøne tog form og hørte elevernes overvejelser om væsnet 
var et hav – eller landdyr. 

Fagene:



Dansk, engelsk, matematik, idræt og HSR (historie, religion og samfundsfag).

I dansk i 0. klasse indledtes timen med en gennemgang af dagen, så dagens overordnede struktur var tydelig. Det 
giver ro og tryghed at man ved, hvilke fag og evt. emner man skal arbejde med i løbet af dagen og ikke mindst 
hvornår der er madpakke og frikvarter.

Omdrejningspunktet i dansk var repetition af de introducerede bogstavers lyde og tegn i l,r,n,m,v og alle 
vokalerne. Bagefter blev der præsenteret et nyt bogstav, som skulle flytte ind i Kaptajn Karlsen store flotte skib. 
Seancen indledtes med en historie og tilhørende opgaver. Ord med k skulle farves og selve bogstavet k skulle 
skrives et par gange, så der var helt styr på at knækket på bogstavet skulle placeres i stuen i ”bogstav-huset”. For 
rutinerede bogstavkendere en smal sag, men ikke når man lige er begyndt i 0.klasse. Undervejs sang eleverne en 
alfabet sang i 4 tempi og brugte samtidig håndmorfemer.  En opgave eleverne tydeligvis godt kunne lide og var 
rigtig gode til.

1. klasse arbejdede med y og selve y-lyden som både begyndelsesbogstav og i forskellige ord. Eleverne begyndte 
med at lave en ”y-ordliste” inde de fortsatte med at kombinere sætninger/ord og billeder. Rundt i lokalet hænger 
både alfabetet og illustrationer af forskellige læsestrategier, som eleverne kan bruge, hvis de kommer i tvivl 
undervejs. I dansktimen var der midtvejs indlagt en 5. minutters ”lufter”, så kroppen lige blev rørt og eleverne fik 
fornyet energi til arbejde videre med de stillede opgaver.

I 2. klasse blev der arbejdet med skriftlig dansk. Der var fælles for klassen lavet en ugeplan i dansk, hvor eleverne 
havde fokus på de forskellige ordklasser: navneord, udsagnsord og tillægsord i ”mit hæfte med ordklasser”. Her 
var der blandt andet opgaver med drilleord, hvor der var fokus på stumme bogstaver og dobbelt konsonanter. 
Undervejs var der indlagt en udendørs bevægelsesleg med vendespil, hvor eleverne var sammen i makkerpar.

5.-6. havde læst bogen Selfie-Simon af Susanne Foldberg, i forbindelse med emnet digital dannelse. YouTube 
stjerner, egen kanal og drømmen om selv at blive en berømt YouTuber spiller i dag en stor rolle i mange børn og 
unges liv. I bogen får man en realistisk skildring af en 12-årig drengs fascination af fænomenet og bogen tager fat i 
emner som venskab, cybermobning og YouTube challenges. 

Simon, som går i 5. klasse og er optaget af netop denne drøm og begynder i det stille med at en chili-challenge, får 
nogle få likes, men modtager også en kommentar fra en der kalder sig Seb05, som synes at Simons challenge er 
latterlig. Seb05 begynder at stille Simon nye challenges og i takt med at udfordringer bliver vildere og vildere 
stiger antallet af likes/følgere. Men Simon bliver bange, for det han laver er både farligt og ulovligt. Hvor langt tør 
han gå?

Bogen gav anledning til mange frugtbare diskussioner om emnet generelt, men også grobund for etiske og 
moralske overvejelser om, hvad der er i orden at gøre i den sammenhæng. En del af romananalysen var at lave 
foldebøger med fokus på tema og personbeskrivelser. Som afslutning på dansktimen lavede klassen en challenges 
på skolens leder Maria. Hun skulle bunde en 50 cl cola, hvilket under normale omstændigheder ville være en 
overkommelig opgave, men i dette tilfælde var colaen skiftet ud med soja. Det gør man kun med de voksne på 
skolen, hvis man har et tillidsfuld og god relation til hinanden.

4. klasse fordybede sig i en opgave om Country and Languages, som skulle oversætte til dansk. Bagefter var 
opgaven at danne små engelske sætninger, hvor de samme gloser skulle bruges. Sideløbende havde eleverne 
mulighed for at arbejde med en engelsk ”læs og forstå” tekst om en kat. Hertil var der knyttet forskellige 
forståelsesspørgsmål til teksten.



Jeg var under mit besøg med i HSR i både 3.klasse og 7.-9. klasse. I 3. klasse var vi tilbage i bronzealderen og så 
nærmere på Egtvedpigen. Eleverne sluttede timen af med at se en historisk tegnefilm, som berørte forskellige 
tidsaldre – herunder bronzealderen.

Oldtidens Grækenland, hvor den demokratiske tanke blev født, var emnet i 7.-9. klasse. Under mit besøg blev 
undervisningen tilrettelagt med en filosofisk tilgang, hvilket betød at eleverne skulle tage stilling til flere 
vanskelige etiske dilemmaspørgsmål. F.eks.: Er det forkert at stjæle? Er det i orden at stjæle for at opnå et højere 
mål? Er alle mennesker lige meget værd? Er krig i orden? Hvad er forskellen på at være glad og lykkelig? Eleverne 
var gode til at reflektere og argumentere for deres forskellige holdninger.

I matematik i 7.-9. klasse blev der løst forskellige matematikopgaver på Matematikfessor. Emnet var statistik og 
undervejs blev begreber som pindediagrammer, gennemsnitstal og typetal repeteret, så alle forstod opgaverne.

5.-9. klasse havde fælles idræt, hvor de blev introduceret til luftbold spillet quidditch i en helt nede ”på jorden” 
udgave, dog med den samme rollefordeling og regler. Det er et udpræget samarbejdsspil i alle faser - ikke mindst i 
forbindelse med angreb. Målet var, at eleverne blev fortrolige med spillet til emneugen ”Harry Potter” senere på 
året.

Jeg har i alle klasser oplevet undervisning båret af stor faglighed og seriøsitet.

Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter.

Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen. Den enkelte 
undervisningstime er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en klar fælles holdning og 
ensartethed i opbygningen af undervisningen. Dette er med til at give sammenhæng i en travl hverdag. 

Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre?

Skolen inddrager eleverne og drøfter jævnligt i de forskellige fag, hvad det vil sige at bo i et samfund med frihed 
og folkestyre.  I uge 45 var der projektuge med emnet ”overgange”: Fra barn til voksen, historiske overgange – 
skolen før og nu, U og I- lande, diktatur og demokrati, hvilket gav mulighed for at tale om, hvad det vil sige at bo i 
et samfund med frihed og folkestyre.

Eleverne bliver desuden inddraget i evalueringen af timerne, i planlægningen og udførslen af undervisningen på 
alle klassetrin. Der foregår en ligeværdig diskussion/samtale eleverne indbyrdes og med læreren om relevante 
emner af både faglig og social karakter. Eleverne har også indflydelse på aktiviteter uden for den formelle 
undervisning, som f.eks. i planlægningen og gennemførslen af anderledes dage. Lærerne er dygtige til at skabe 
situationer, hvor eleverne udfordres til stillingtagen og diskussioner, uden at der nødvendigvis findes et entydigt 
svar på spørgsmålet. I alle timer blev jeg modtaget af eleverne med åbenhed og nysgerrighed.

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

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

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

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

Ja

7.1 Uddybning

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

Ja

8.1 Uddybning

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? 

Ja

10.3 Uddybning



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

Ja

11.1 Uddybning

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

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

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

Ja

14.1 Uddybning



15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

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

Ja

16.1 Uddybning

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

Ja

17.1 Uddybning

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

Ja

19.1 Uddybning

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

Ja



20.1 Uddybning

21. Donationer 

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

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

7500,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

I klasserne er der et godt læringsmiljø, hvor der også gøres en didaktisk indsats for at gøre klasserummet til et 
lærerum med faglige plakater, elevproduktioner, og inspirerende billeder, som understøtter læringen i de 
forskellige fag. 

Rollefordelingen mellem lærer og elever er meget tydelig. I alle klasser oplevede jeg ro og koncentration i 
undervisningen. Eleverne mødes med en positiv forventning fra såvel skolen som den enkelte lærer. Jeg har igen i 
år bemærket, at lærerne er dygtige til at give hvert barn i klassen den opmærksomhed, barnet har brug for med 
udgangspunkt i det enkelte barns faglige standpunkt. Der tages i høj grad hånd om de børn, der har brug for ekstra 
støtte, og samtidig er der udfordringer til de hurtige. Undervisningen i de kreative fag har stor betydning for børns 
almene udvikling og indlæring og er med til at udvikle evner, der også har værdi i andre fag.

Frederikshavn Friskole signalerer i ord og handling vægtning af de praktisk-musiske fag. Fagene understøtter 
indlæringen i de boglige fag, men er også som selvstændige fag med til at udvikle børnene til hele mennesker.

På friskolen er der plads til fordybelse, fantasi og oplevelser i naturen, hvilket tydeligt animerer til kreativitet og 
lyst til at lære noget.

Et godt socialt miljø i klassen er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et fagligt udbytte. Frederikshavn 
Friskole vægter fællesskabet og elevernes trivsel højt. I alle klasser er der ikke kun fokus på faglighed, men også 
den enkelte elevs trivsel.

Frederikshavn Friskole har gode fysiske faciliteter og skolen er fortsat i gang med at renovere forskellige lokaler. 
Den store hal bruges meget til idrætsundervisning og til undervisningsforløb knyttet op på bevægelseslege. Der er 
stadig fokus på at den pædagogiske udvikling tager afsæt i skolens værdigrundlag og ikke i den store 
bygningsmasse.

Ude-arealerne, som bliver brugt flittigt til frikvarterets frie leg, er hyggelige og overskuelige. Her leges på kryds og 
tværs i al slags vejr. 

Nej



Skolens ude-arealer bruges sammen med skolens idrætshal til bevægelse i undervisningen, som er et af skolens 
kendetegn. Bevægelse og læring hænger sammen. 

Sammenfatning

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere: 

- at undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen 

- at skolens samlede undervisningstilbud herunder de praktisk-musiske fag også ud fra en helhedsvurdering står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

 - at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes 
kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene 
og demokratisk dannelse

 - at skolens undervisningssprog er dansk. 

 - at skolen lever op til deres underretningspligt og har en procedure for hvem der ansvarlig for at underretninger 
til kommune finder sted.


