
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Rødding Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
527008

Skolens navn:
Rødding Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Lasse Brink Lorenz 

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

16-03-2022 hele skolen morgensang Humanistiske fag Lasse Brink Lorenz 

16-03-2022 7.klasse dansk Humanistiske fag Lasse Brink Lorenz 

16-03-2022 8.klasse værksted Praktiske/musiske 
fag

Lasse Brink Lorenz 

16-03-2022 8.klasse matematik Naturfag Lasse Brink Lorenz 

16-03-2022 8.klasse foredrag Humanistiske fag Lasse Brink Lorenz 

21-03-2022 5.klasse matematik/em
neuge

Naturfag Lasse Brink Lorenz 

21-03-2022 5.klasse opfindelser/vær
ksted/dansk

Praktiske/musiske 
fag

Lasse Brink Lorenz 

23-03-2022 3.klasse dansk Humanistiske fag Lasse Brink Lorenz 

23-03-2022 4.klasse matematik Naturfag Lasse Brink Lorenz 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg



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? 

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

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

ligeværdighed mellem piger og drenge

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

lærermøder



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

Ja

20.1 Uddybning

lærermøder

21. Donationer 

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

21.1 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

11127,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

Tilsynsrapport 2021 / 2022.

Skole: 527008

Rødding Friskole

Tingvej 8

6630 Rødding

Tilsynsførende:

Lasse Brink Lorenz

Møgelmosevej 7

6630 Rødding

Tilsynsbesøg:

Nej



Ved mine tilsynsbesøg har jeg talt med eleverne, lærerne og skolelederen. Jeg mærker en rigtig god stemning og 
oplagthed på lærerværelset, som bliver ”båret” med ud til eleverne.

Morgensangen er i den grad med til at alle elever føler sig velkomne til en ny skoledag. At starte dagen med sange, 
fadervor og en god historie gør alle klar til dagens arbejde.

Har været så heldig at deltage i to gange sangaften og set en forrygende teaterforestilling.

                                                                                                             

Vurdering af elevernes standpunkt:

Elevernes standpunkter i skolefagene lever helt op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Kan se at skolens fagplaner udover det faglige nævner: lyst, fantasi, nysgerrighed og engagement. Det er præcis 
det, jeg oplever i timerne.

Jeg er ikke i tvivl om, at skolen har et godt fagligt niveau, men også oplivningen af eleverne er vigtig!

Skolen har et godt undervisningsmiljø og en hjemlig skolehverdag, hvor eleverne virker trygge ved de voksne og 
ved hinanden. Dette skaber gode vilkår for læring og udvikling både i klasseundervisning og ved gruppearbejde. 
Der er fokus på, at alle elever udvikler sig fagligt og socialt.

 Der er en fin vekselvirkning mellem forskellige undervisningsformer. 

Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:

 I den daglige undervisning og til morgensang oplever eleverne, at de er en del af et skolesamfund – en del af et 
større fællesskab. Som elev bliver man set og hørt, kan være sig selv og lære at tage vare på fællesskabet. På den 
måde udvikles den enkelte elev til at kunne tage aktivt del i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre.

Undervisningssprog:

 Undervisningssproget er naturligvis dansk, dog ej i sprogtimerne.

Øvrigt:

Træsko – sutsko – sandaler

-var teksten på opvarmnings-kanonen til en vidunderlig sangaften på Friskolen. Vi voksne gik rundt mellem 
hinanden og sang – hver med vores næb. Vi sang gamle og nye sange fra Højskolesangbogen. Det er 
mangfoldighed af bedste slags. For mig er det et rigtig godt billede af Rødding Friskole. Der plads til alle – der 
synges med mange forskellige næb, men I er et fællesskab – I er et sted, hvor der er ”friskoleånd” og liv.



 

Rødding den 14.april 2021

Lasse Brink Lorenz


