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Datoer for tilsynsbesøg: 3. oktober 18, 5.oktober 18, 26. februar 19, 21. marts 19.  
 
Besøg i følgende klasser: 0.,1., 2., 3. ,4. ,5., 6., 7., 8. og 9. klasse 
 
Overværelse af følgende fag, områder og aktiviteter: Dansk, matematik, engelsk, 
geografi, musik, idræt, børnemøde, emneuge, 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 friskolen oplever jeg en positiv tilgang til det at være i et læringsfællesskab. Der er fra 
lærernes og ledelsens side, fokus på, at alle elever bliver hørt, set og udfordret. Skolen har 
elever med mange forskellige læringstilgange og forskellige faglige niveauer, alle lærere er 
meget dygtige til at tilpasse undervisningen og miljøerne til den enkelte og gruppen.  
Lærerne udveksler viden og erfaringer med fag, undervisning og elever, og både lærere og 
ledelse er udviklingsorienterede i forhold til at skabe god undervisning og læring. Ledelsen 
deltager aktivt i skolens hverdag, og der er en tæt kontakt med både personale og elever, 
samtidig deltager skolens praktiske og administrative personale også i dele af det 
pædagogiske arbejde med eleverne.  
Der gøres på skolen meget for at skabe et trygt miljø i og omkring skolen, og der tages 
hensyn til alle elever. Lærerne er gode til at gøre eleverne ansvarlige gennem forskellige 
opgaver som fx legepatruljer og ansvar for at gøre gang-områderne pæne.  
Der er en stor fællesskabsfølelse blandt elever, lærere, personale og forældre, og 
forældrene møder gerne op til sociale og faglige arrangementer. Skolen afvikler med nogle 
års mellemrum en emneuge for alle skolens elever, den kaldes ‘byugen’, her omdannes hele 
skolen til en by, med mange forskellige funktioner. Der var i år blandt andet: Café, Byråd, 
Karoke-bar, Gamer-hule, Vej & park, Bank, Skat, Politi, Skønhedssalon, Byplanlægning, 
Avis, Universitet, Biograf, Diskotek, Re-design, Kunst, og Fit & Sund. Her skal alle elever 
være med til at få byen til at fungere, og de viser stor ansvarsfølelse og engagement. 
Eleverne bruger mange af deres faglige og sociale kompetencer og færdigheder denne uge, 
og ugen giver et godt sammenhold på skolen på tværs af klasser og hold.  
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 fagligt kompetente og planlægger og afvikler 
aktiviteter, der både udfordrer eleverne enkeltvis og i fællesskaberne. På skolen har jeg 
blandt andet set:  



At 3. og 4.klasse i dansk holdt læsetid, hvor eleverne læste i fag- og skønlitteratur, for 
derefter at skrive eventyr i grupper. De viste generelt et godt ordkendskab og god 
fornemmelse for bogstavlyde og for hvordan man konstruerer et eventyr. I matematik i 6. og 
7.klasse arbejdede eleverne med Exel-ark, og det at lægge budgetter for forskellige 
selvvalgte områder, det betød at eleverne var meget interesserede i at få alle poster med og 
at få afstemt budgettet. I 1.klasse arbejdede man koncentreret med tal-diktat, forskelle på 
matematiske figurer og regnede plus og minusstykker ved hjælpe af talpinde. I 8. og 9. 
klasse handlede engelskundervisningen om grammatik og ordbogsopslag, her var eleverne 
gode til selv at søge information, og undervisningen sluttede med fælles refleksioner 
omkring hvilken læring, der havde fundet sted, og om hvordan eleverne i næste 
undervisningslektion ville kunne opnå et endnu større læringsudbytte.  
Undervisningen giver børnene færdigheder og kompetencer i faglige områder gennem 
forskellig brug af materialer og metoder. Skolen benytter både lærebøger og digitale 
undervisningsmidler og er generelt optaget af at finde materialer, der på bedst mulig måde 
både understøtter undervisningen generelt og den enkelte elev.  
 
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.  
Der er interesse blandt lærerne for, hvordan eleverne kan få det bedste udbytte af 
undervisningen. I indskolingen er der fx stor fokus på hvordan eleverne bedst kan bevare 
koncentrationen, her benytter lærerne med stor succes diverse ‘brainbreaks’ i form af fx 
sange og små lege.  
 
Samfund, demokrati, frihed og folkestyre 
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. Her overværede jeg fx i 6. og 7. klasse, 
at eleverne diskuterede, hvordan man bør forholde sig når ens klassekammerater 
fremlægger mundtligt, og hvordan man kan undgå for megen larm i klasselokalet i 
frikvarteret. Mødet blev fornuftigt ledet af eleverne selv, mens lærerne var klar til at støtte op 
om processen, hvis der skulle vise sig et behov.  
Der indgår undervisning i demokrati og folkestyre på alle klassetrin, lærerne fortæller fx om 
demokratiske debatter i ind og udland, tilpasset elevernes alder. I geografi så jeg blandt 
andet hvordan eleverne arbejdede med globale kønsroller, hvor de fx så på lighedsindex og 
arbejdede med kildetroværdighed.  
På skolen er der fokus på, at man bidrager til elevernes almene og demokratiske dannelse. 
Lærerne på skolen foregår eleverne med gode eksempler i forhold til deres ageren i 
undervisning, aktiviteter og frikvarter, og eleverne har dermed gode forbilleder. Lærerne 
danner generelt gode relationer til eleverne, og følger op på elevernes ønsker og behov. 
 
Æstetik, bevægelse og musikalitet 
Skolen lægger vægt på de musiske, praktiske og æstetiske elementer af 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, men også et vigtigt kulturformidlende forum, hvor der 
fortælles om og formidles kulturelle oplevelser. De praktisk musiske elementer tænkes ofte 
også ind i den øvrige undervisning på skolen. Også den faglige undervisning i områderne 
vægtes højt. Her så jeg blandt andet hvordan man konstruerede danse i idræt i 6. og 7. 
klasse, hvordan eleverne i drama trænede forskellige følelsers kropslige udtryk, og jeg 
oplevede, at  sang og sammenspil i 3. og 4. klasse havde et højt niveau.  
 
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: 10/4 
 
Tilsynsførende: Astrid Hestbech  


