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Datoer for tilsynsbesøg: 21. november 2017, 8. december 2017 , 24. januar 2018, 30. 
januar 2018.  
 
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, musik, tema-undervisning, projektundervisning 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 
Bregninge-Bjergsted friskole er præget af en positiv tilgang til læring og socialt samvær. Der 
er fra lærerne og ledelsens side fokus på at eleverne skal opleve, at de bliver hørt og 
dermed 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 gøres fx meget ud af 
julen, herunder af børnenes indsigt i forskellige landes traditioner og vilkår. Julen ses 
således som en mulighed for at skabe fællesskab på skolen gennem fortælling, udsmykning 
og sang.  
Der er en god udviklende kultur blandt lærerne der udveksler viden om og erfaringer med 
fag, undervisning og elever, dette sker både ved etablerede teammøder og i frikvarterer. 
Både lærere, ledelse og elever er udviklingsorienterede i forhold til at skabe god 
undervisning og læring. Dette ses blandt andet i forbindelse med projekt-ugen, hvor alle fra 
4. - 9. klasse arbejder under en fælles overskrift, og hvor lærerne og ledelsen til stadighed 
arbejder med at videreudvikle forskellige didaktiske metoder, der kan understøtte og fremme 
elevernes kendskab til projektarbejdsformer, videnssøgning og vidensformidling.  
Samtidig gøres der meget for at skabe et trygt miljø i og omkring skolen, der tages hensyn til 
alle elever, og der iværksættes fx konkrete aktiviteter omkring trivsel, og eleverne 
understøttes i sikker færdsel til og fra skolen.  
Eleverne deltager aktivt i undervisningen, og der inddrages gerne forældre i de sociale 
arrangementer omkring skolen og de enkelte klasser. Skolens værdigrundlag som særligt 
fremhæver fællesskab, respekt, ansvar og tillid, ses således tydeligt afspejlet i skolens 
hverdag.  
 
Faglighed 
Skolen tilbyder folkeskolens afgangsprøver og der undervises i de faglige områder som 
beskrives i folkeskoleloven. Lærerne er ambitiøse og er gode til at planlægge og afvikle 
aktiviteter der både udfordrer eleverne enkeltvis og i fællesskaberne. I musik i 4. og 5.klasse 
har man fx haft besøg af professionelle musikere, der sammen med børnene øvede 
forskellige musikalske indslag og senere optrådte sammen med eleverne. Eleverne var selv 



med til at bestemme, hvilke instrumenter de kunne spille på og delvist også den måde deres 
optræden skulle foregå på. Dette blev fx også set  i 7.klasse der arbejdede med året 1815, 
her var det eleverne der selv med understøttende hjælp fra læreren skulle kortlægge og 
udforske hvordan verden så ud på dette tidspunkt.  
 
Lærerne inddrager gerne dagsaktuelle problematikker til at vise perspektiver på det faglige 
stof. Dettes sås fx i 8. og 9.klasse hvor klassen arbejdede med Israel, her skulle eleverne 
ytre sig om, hvorfor det var problematisk at den amerikanske præsident samme dag havde 
fortalt at han ville flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.  
 
Der tages højde for elevernes forskellige tilgange til læring, og der sørges for variation i 
undervisningsmetoderne. Som fx i engelsk i 2 og 3.klasse hvor man både øver udsagnsord 
fælles og hvor man også i grupper arbejder med at mime og gætte de engelske udsagnsord, 
eller når man understøtte indlæringen af de forskellige former af ‘to be’, ved at understøtte 
den auditive læring med fagter.  
Læsning med diverse delelementer bliver vurderet som en vigtig aktivitet på alle årgange.  I 
1.,2. og 3. klasse arbejder man fx med læsetid, her er der gjort meget ud af at have aktuelle 
og alderssvarende læsebøger, der fagligt kan udfordre læsere på forskellige niveauer. Der 
arbejdes både med faglig og skønlitterær læsning, og der er afsat lærertid, så mange elever 
kan nå at læse højt, og der er samtidig ekstra tid til dem der er særligt udfordret. Der 
arbejdes også med elevernes egen sproglige formuleringsevne fx gennem børnestavning. 
Rammesætningen omkring læseaktiviteterne fungerer godt, og der er tid til ro og fordybelse.  
 
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.  
Det giver af og til store udfordringer, men skolen forstår at understøtte den enkelte lærer i de 
didaktiske beslutninger og forstår at håndtere hensynet til det enkelte barn, dennes læring, 
og fællesskabet.  
 
Samfund, demokrati, frihed og folkestyre 
Lærerne på skolen foregår eleverne som gode eksempler i forhold til deres ageren i 
undervisning, aktiviteter og frikvarter, og eleverne har således 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.  



Der indgår undervisning i demokrati og folkestyre på alle klassetrin, lærerne fortæller fx 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.  
De praktisk musiske elementer tænkes ofte også ind i den øvrige undervisning på skolen.  
 
Bregninge-Bjergsted friskole er en skole der bevidst arbejder med at udvikle god 
undervisning og etablere et trygt og udviklende miljø for skolens elever.  
 
Dato: 30/1-18 
 
Tilsynsførende:  


