
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Vinde Helsinge Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
309004

Skolens navn:
Vinde Helsinge Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Lars Jonassen

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

01-03-2021 7., 8. og 9.klasse Dansk, engelsk Humanistiske fag Lars Jonassen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Grundet situationen med nedlukning af skolen i 2021 og uregelmæssig eller ingen fysisk undervisning, er jeg glad 
for at have lært ledelse og ansatte at kende gennem mine 2 første  år som tilsynsførende.

Det har været muligt at have samtaler med forstander, Lars Mogensen  1. marts 2021 på skolen og senere pr. 
telefon, og med lærere 9. og 18. marts, hvis undervisning jeg har fulgt på teams og ligeledes har haft samtaler 
med på telefon.

Efter genåbningen af Vinde Helsinge Friskole, har jeg endvidere været på tilsyn d. 19. og 26. april

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? 

Nej

10.1 Årsag

Skolen afholder ikke prøve i historie jf. §8a, stk. 5

10.2 Står elevernes standpunkt i historie mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen?



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

 Begrundelsen for ikke at undervise eleverne kønsdelt skal bl.a. findes i friskolens ønske om at styrke elevernes 
demokratiske dannelse og kendskab til grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

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

Friskolen og lærerne tager hånd om de problemer, der kan opstå, når der er grund til en bekymring. I de tilfælde 
hvor en bekymring kræver det, sendes en underretning til kommunen.



Som oftest drejer disse sig om for højt fravær i undervisningen.

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

Ja

20.1 Uddybning

De ansatte ved, at de skal rette henvendelse til friskolens ledelse ved mistanke om problemer. Lærerne har den 
nære kontakt til eleverne, og er dem, som først ser og hører om problemerne.

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

Undervisningen on-line har været en udfordring for både elever og lærere, blandt andet fordi det hen over 
coronaforløbet har skiftet fra fysisk til on-line flere gange.

On-line undervisningen har givet  såvel tekniske- som koncentrationsmæssige problemer.

Det har været vanskeligt for lærerne at se, hvad der foregår i klassen på en 15 tommer skærm, og der har været 
udfordringer med udfald på on-line forbindelsen. 

Nogle elever har givet udtryk for, at det har været rart at være hjemme, særdeles i vinterhalvåret, hvor de har 
kunnet sove længere end normalt, og at de ikke har skulle ud i det kolde vejr.

For disse elever har de sociale relationer eleverne imellem, tilsyneladende ikke været et stort problem.

Det er dog mit indtryk at marioriteten af eleverne har savnet kammeraterne, lærerne og det sociale samvær på 
skolen

Nej


