
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Vestbyen Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280928

Skolens navn:
Vestbyen Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Agner Lund

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

30-10-2018 8.a Kristendomsku
ndskab

Humanistiske fag Agner Lund

30-10-2018 0.a dansk Humanistiske fag Agner Lund

30-10-2018 2.a idræt Praktiske/musiske 
fag

Agner Lund

30-10-2018 7.a Dansk Humanistiske fag Agner Lund

05-02-2019 7.-8. klasse projektopgave Humanistiske fag Agner Lund

05-02-2019 4.-5.-6. klasse Uge sex, 
timeløse fag

Naturfag Agner Lund

05-02-2019 3. kl dansk temauge Humanistiske fag Agner Lund

05-02-2019 0. kl naturfaglig 
temauge

Naturfag Agner Lund

29-03-2019 8.a biologi Naturfag Agner Lund

29-03-2019 5.a Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Agner Lund

29-03-2019 7.a Tysk Humanistiske fag Agner Lund

29-03-2019 1.a Musik Praktiske/musiske 
fag

Agner Lund



29-03-2019 6.a Kristendomsku
ndskab

Humanistiske fag Agner Lund

29-05-2019 0.a dansk Humanistiske fag Agner Lund

29-05-2019 6.a historie Humanistiske fag Agner Lund

29-05-2019 6.a matematik Naturfag Agner Lund

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Vestbyens Friskole er i skoleåret 2018/2019 i gang med sit andet år som nystartet friskole. 

Den helt store begivenhed i skoleåret har været, at skolen er flyttet fra en midlertidig placering i pavilloner til et 
helt nyt skolebyggeri, der blev taget i brug fra starten af 2019. Skolen er bygget i to plan med et dejligt stort og 
lyst fællesrum i midten. Dette rum er et fantastisk midtpunkt for skolens hverdag, Dagene starter typsik med 
fælles- og morgensamling her. Skolen har også fået indrettet faglokaler til HJK, BK/DESIGN og musik.  Samlet set er 
byggeriet et fantastisk godt udgangspunkt for at drive en skole med ideelle pædagogiske rammer, og IT 
installationer med den nyeste og mest brugervenlige teknologi indenfor  interaktive tavler underbygger dette. 

Det har været en meget stor fornøjelse at aflægge tilsynsbesøgene på skolen. Man bliver altid mødt af en meget 
engageret ledelse og medarbejdergruppe. Undervisningen i fagene og temauger er på et meget højt fagligt 
niveau. 

Eleverne inddrages  tydeligvis meget i undervisningen og skolens hverdag, og virker generelt til at trives rigtig godt 
i hverdagen. 

Medarbejdergruppen er blevet større i takt med at der har været stor elevsøgning til skolen, og i den forbindelse 
er det lykkedes at sammensætte et fagligt meget velkvalificeret personale, der endvidere helt tydeligt trives godt 
på arbejdspladsen.  Et rigtig godt arbejdsmiljø og stor arbejdsglæde er kendetegnende for lærere og pædagoger 
på Vestbyen Friskole!

Pionerånden ved at starte en ny skole føles meget klart i skolens hverdag,. Nytænkning samt stor indragelse af det 
omgivende lokalsamfund i hverdagen og den daglige undervisning bærende elementer på Vestbyen Friskole! 

Ud over en traditionel skemaopdelt undervisning i fagene, afvikler skolen en række temauger, hvor der er plads til 
faglig fordybelse samt arbejde på tværs af klasserne. Her er der også ekstra fokus på musisk-kreative fag og 
inddragelse af det omgivende samfund.

Forældregruppen er endvidere - som de også bør være det på en friskole - meget på banen, og ved 
tilsynsbesøgene har jeg haft mange gode samtaler med tilfredse forældre, der fx. møder op og deltager i 
morgensangen.  

Ved skolens årsberetning/generalforsamling, fremlagde jeg hovedindholdet af tilsynserklæringen, og  også  her 
blev jeg mødt af en meget engageret bestyrelse og forældregruppe..

I løbet af dette skoleår er de ydre rammer omkring den nye bygning ved at tage form, og en del af dette arbejde 



udføres af forældrene. Skolen er her i maj 2019 ved at  bygge en rigtig god legeplads, der sammen med et 
nærliggende skovområde og boldbaner ved IC-Vest giver optimale rammer for eleverne i frikvartererne.

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

Vurderet ud fra  en sammenholdelse af undervisningens indhold og fælles mål for folkeskolen samt samtaler med 
ledelse og lærere i  fagene..

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

Vurderet ud fra  en sammenholdelse af undervisningens indhold og fælles mål for folkeskolen samt samtaler med 
ledelse og lærere i  fagene.

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

Vurderet ud fra  en sammenholdelse af undervisningens indhold og fælles mål for folkeskolen samt samtaler med 
ledelse og lærere i  fagene.
Skolen anvender det nærliggende Idrætscenter Vest i idrætsundervisningen. Her er der optimale rammer både 
ude og inde.
Det har været en stor forbedring at  der i dette skoleår er taget nye fagklokaler i brug i musik og billledkunst. 

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

Ja

7.1 Uddybning

I forbindelse med det sidste tilsynsbesøg er der afholdt et møde med skolens ledelse og læsevejleder.
Skolen har udarbejdet en handleplan for læsning og en handleplan for støtte til elever i læse- og skrivevejleder.
På mødet blev der fremlagt dokumentation for resultater af diverse test (skolen følger stort set den plan, som den 
kommunale læsevejleder har udarbejdet for folkeskolerne i Holstebro Kommune)
Det generelle indtryk af  elevernes standpunkt ud fra disse test er.
at eleverne på Vestbyen Friskole lægger over de nationale gennemsnit, og således har et meget højt fagligt niveau 
i dansk
For de få elever, der har læse- skrivevanskeligheder, udfører skolens læsevejleder  - i samarbejde med klassens 
lærere og forældrene - et stort og meget kompetent stykke arbejde for  at  afhjælpe disse problemer. Skolens 
ledelse prioriterer at der er ressourcer til at løse denne opgave.

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



Ja

8.1 Uddybning

Skolen anvender standardiserede test, som også anvendes i folkeskolen i Holstebro Kommune.
På et møde med skolens ledelse er der fremlagt dokumentation for klassernes faglige niveau i matematik.
Det generelle indtryk er, at skolens elever har et højt fagligt niveau og ligger pænt over det forventede 
landsgennemsnit.

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? 

Nej

10.1 Årsag

Skole uden overbygning

10.3 Uddybning

Skolen har i dette skoleår kun 7. og 8. klasse i overbygningen.
Der arbejdes allerede nu på at skolen næste år skal føre elever til  afgangsprøve i 9. klasse.

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

Ja

11.1 Uddybning

Med udgangspunkt i mine besøg, observationer og samtaler med ledelse, personale og forældre, er det mit klare 
indtryk, at Vestbyen Friskole står mål med folkeskolen og den lever op til kravene omkring frihed, folkestyre og 



ligestilling. 

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. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning



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

Ja

16.1 Uddybning

Skolens nydannede elevråd afholder faste møder, hvor også skolens leder deltager. Der arbejdes på at give 
eleverne reel indflydelse på skolens hverdag og udvikling. Der er  eksempelvis således to elever fra elevrådet 
tilknyttet skolens byggeudvalg.
Skolen har oprettet en skolepatrulje, hvilket er med til at give eleverne et praktisk ansvar i hverdagen.

18. Donationer 

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

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

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Spar Nord Fondennk Hadsundvej 20, 9200 
Aalborg

60000,00

19. Tilsynets sammenfatning 

VestbyenFriskole har tre overskrifter i sit værdigrundlag: Trivsel, faglighed og fællesskab.

Det er min opfattelse af skolen i høj grad arbejder ud fra og lever op til dette værdigrundlag.

Der er ingen tvivl om at elever og medarbejdere trives rigtig godt på skolen, og det gør de ud fra, at der er skabt et 
meget stærkt fællesskab, hvor forældrene også i høj grad inddrages i skolens hverdag og udvikling. 

Trivsel og fællesskab danner fundamentet for læring (faglighed), og derfor er det faglige niveau på skolen meget 
højt.

Og sidst - men ikke mindst - så er der en meget visionær, engageret og synlig ledelse  på Vestbyen Friskole.

Ja




