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Certificeret tilsynsførende:  

Astrid M. Hestbech  

 

Datoer for tilsynsbesøg: 14. november 2016, 22. november 2016, 23. februar 2017, 22. 

marts 2017 

 

Besøg i følgende klasser: 1., 2., 3. ,4. ,5., 6., 7., 8. og 9. klasse 

 

Overværelse af følgende fag, områder og aktiviteter: Dansk, matematik, engelsk, 

historie, medieværksted, krea-værksted, tema-undervisning, børnemøder og 

morgensamling.  

 

Donationer: Bregninge-Bjergsted friskole har ikke modtaget donationer, der i foregående 

regnskabsår overstiger 20.000 kr ekskl. moms.  

 

Undervisningssprog: Dansk 

 

Tilsynets form: Tilsynet er foretaget med baggrund i bekendtgørelse af lov om friskoler og 

private grundskoler, lovbekendtgørelse nr. 786 af 15 juni 2015, med de ændringer, der følger 

af lov nr. 76 af 27. januar 2016 og §5 i lov nr. 665 af 8. juni 2016. Tilsynsførende har 

overværet undervisning og aktiviteter på skolen og haft samtaler med skolens elever, lærere 

og leder. Desuden er erklæringen udformet på baggrund af en gennemgang af skolens 

undervisnings- og årsplaner, undervisningsmaterialer og resultaterne af folkeskolens 

afgangsprøver. På skolens hjemmeside er hentet baggrundsoplysninger om skolens 

værdigrundlag, evaluering og aktiviteter.  

 

Tilsynets vurdering 

 

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk:  

Elevernes faglige niveau og standpunkt på Bregninge- bjergsted friskole lever op til de 

faglige forventninger, man kan have til eleverne på de givne klassetrin.  

 



Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål 

med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen:  

Bregninge-Bjergsted friskoles samlede udbud af undervisning og aktiviteter står mål med 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  

 

Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et 

samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes 

demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 

og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene: 

Bregninge-Bjergsted friskole overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et 

samfund med frihed og folkestyre og udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse 

samt deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 

også ligestilling mellem kønnene.  

 

Baggrund for tilsynets vurdering 

 

Skolekultur og udvikling 

På Bregninge-Bjergsted friskole møder man en positiv tilgang til samvær og læring, og der 

er generelt en god tone på skolen, både mellem elever og lærere og indbyrdes mellem 

eleverne. Der er fra lærerne og ledelsens side fokus på at eleverne skal opleve, at de bliver 

hørt og taget alvorligt. Skolen har en række arrangementer og dage, som der gøres meget 

ud af, og der er opbygget en række traditioner på skolen, som er med til at skabe en 

fællesskabsfølelse blandt elever, lærere, personale og forældre. Der er en god kultur blandt 

lærerne for at udveksle viden om og erfaringer med fag, undervisning og elever. Både 

lærere, ledelse og elever er udviklingsorienterede i forhold til at til stadighed at skabe en god 

skole og har mange idéer til nye tiltag og muligheder.  

Eleverne er aktive i undervisning og frikvarter og der iagttages og fornemmes generelt 

meget liv på skolen. Skolens værdigrundlag som særligt fremhæver fællesskab, respekt, 

ansvar og tillid, ses således tydeligt afspejlet i skolens hverdag.  
 

Faglighed 

Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver, og underviser i de faglige områder som 

beskrives i folkeskoleloven. Lærerne er fagligt ambitiøse og er gode til at udfordre eleverne 

enkeltvis og i fællesskaberne. Samtidig benyttes virkemidler der kan motiverer eleverne. I 

dansk arbejdes der fx: i indskolingen med læsning, bogstav- og lydkendskab gennem rap; 

på mellemtrinnet med fantasi-brainstorm omkring Science fiction, og i udskolingen med 

analysearbejde af malerier i næsten fuld format og i æstetisk flot gengivelse.  

Skolen benytter ofte projektarbejde, i de ældste klasser blev der fx i historie arbejdet med 

tiden mellem 1. og 2. verdenskrig og i dansk med guldaldermalerne. Der arbejdes også 

tværfagligt i flere dage og i flere forløb, indskolingen har fx arbejdet med årets julekalender, 

hvor man blandt andet kom omkring fabler, illustrationer, fortælling, dyr og Afrikas natur.  

Skolen ruster børnene med færdigheder og kompetencer i de faglige områder gennem 

forskellig brug af materialer og metoder. Skolen benytter blandt andet dele af 



lærebogsmaterialerne og opgaverne i digital form og er optaget af at finde materialer, der på 

bedst mulig måde understøtter undervisningen og den enkelte.  

 

Undervisningsdifferentiering 

Undervisningen er veltilrettelagt og der er indtænkt differentierede opgaver og 

aktivitetsmuligheder. Skolen arbejder med forskellige typer af holdinddeling både i og på 

tværs af klasser, det giver gode muligheder for at undervisningen tilpasses den enkelte elevs 

forudsætninger og standpunkt. Skolen har stor opmærksomhed på elever med særlige 

forudsætninger og behov, så de kan indgå, både fagligt og socialt, i skolens fællesskab.  

 

Samfund, demokrati, frihed og folkestyre 

Lærerne på skolen foregår eleverne med mange gode eksempler i forhold til deres ageren i 

undervisning, aktiviteter og frikvarter, og elever har på denne måde gode forbilleder. 

Lærerne danner gode relationer med eleverne og følger op på elevernes ønsker og behov. 

Skolen har på alle klassetrin børnemøder, hvor elever alt efter deres forudsætninger og 

alder selv leder møder omkring klassen trivsel, skolens rammer, aktiviteter i og uden for 

skolen og øvrige områder der kan optage klassen. Hvis eleverne har forslag til nye tiltag på 

skolen, bringer klasselæreren elevernes ønsker videre til det kommende lærermøde. På 

børnemøder kan der fx diskuteres områder som: Studietur- hvor vil vi gerne rejse hen?, 

aktiviteter i frikvarteret, brug af mobiltelefoner i skoletiden, og hvordan toiletterne bedst 

holdes pæne.  

Eleverne har desuden mulighed for at danne et elevråd, men har ikke ønsket dette.  

Der indgår undervisning i demokrati og folkestyre på alle klassetrin, lærerne viser fx 

nyhedsklip og fortæller om demokratiske debatter i ind og udland, tilpasset elevernes alder. 

Samtidig er der fokus på, at skolen også skal bidrage til elevernes almene og demokratiske 

dannelse.  

 

Kreativitet, bevægelse og musikalitet 

Skolen lægger vægt på de musiske og kreative elementer i elevernes alsidige udvikling. 

Dette ses fx til morgensamling, hvor eleverne synger og ofte også spiller forskellige sange. 

Morgensamling er et samlingssted for hele skolen, hvor man kan dele vigtige hændelser og 

begivenheder.  

Skolen har en række værkstedsfag, selvom faglokalerne ikke er tidssvarende, formår man at 

give eleverne en meget professionel undervisning i de praktisk musiske fag, og der lægges 

stor vægt på at eleverne opøver både færdigheder i og kreative tilgange til det, de arbejder 

med. De praktisk musiske elementer tænkes ofte også ind i den øvrige undervisning på 

skolen. Skolen tilbyder desuden også medieundervisning, hvor man ruster børnen til at 

gebærde sig i en verden, hvor digitale færdigheder, kompetencer og dannelse er en 

nødvendighed.  

 

Bregninge-Bjergsted friskole er en skole der meget bevidst arbejder med at udvikle god 

undervisning og give et trygt og udviklende miljø for skolens elever.  

 

Dato:  

 

Tilsynsførende:  


