
Tilsynserklæring skoleåret 2021/22 Øster Egesborg 

Allerførst en stor tak fordi jeg har måtte følge jeres skole i 6 år som tilsynsførende. I har formået at 

vedblive med at være en velfungerende og velholdt skole (senest med en større tagrenovering) med 

et spændende undervisningsmiljø.   

Ifølge lov om friskoler og private grundskoler skal skolens 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. 

I princippet skal der føres tilsyn med, om skolen står mål med folkeskolen, så forældrene kan være 

sikre på, at eleverne modtager den undervisning, de har krav på.  

Udover at følge undervisningen skal den tilsynsførende se på skolens undervisningsplaner, vurdere 

undervisningsmaterialer og de faglige og pædagogiske forhold inden for de praktisk-musiske fag, 

de humanistiske og de matematisk naturfaglige. 

Der skal foretages en vurdering om elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk samt 

vurdering af, om de bliver demokratisk dannet og at skolen har fokus på forhold som ligestilling og 

demokrati. 

Som tilsynsførende udpeges man på generalforsamlingen, og man skal tage en uddannelse for at 

blive certificeret tilsynsførende. En certificering der kræver, at man løbende deltager i 

gencertificeringskurser. I alt kan man være tilsynsførende på den samme skole i seks år. 

Jeg besøgt skolen tre gange i skoleåret 2021/22.  

1/10 2021havde jeg fokus på dansk og matematik. Her blev jeg bekræftet i, at Øster Egesborg har 

dygtige medarbejdere, hvilket giver sig udtryk i stor faglighed i undervisningen. 

Det første, der mødte mig den dag, var renovering af taget, men inde på skolen var hverdagen 

præget af at vende tilbage til normale tilstande efter Corona-pandemien. Jeg fik en længere samtale 

med læsevejlederen og kunne glæde mig over, at der igen var en klasse på lejrskole (Bornholm).  

Skolen har en fast kerne af medarbejdere, der har været der i mange år. 



Jeg overværede gode timer i engelsk, dansk, matematik og idræt.  

4/3 2022 besøgte jeg undervisningen i de fleste klasser. Jeg havde en plan om at besøge skolen til 

jul, men det satte en ny bølge af Corona en stopper for. Derfor var det en ekstra glæde, at der var en 

klasse, der havde overnattet på skolen, og at der igen var morgensang. 

8/5 besøgte jeg skolen for at sige pænt farvel til skolens medarbejdere og held og lykke med de 

kommende år. 

I den digitale afrapportering til undervisningsministeriet som skal afleveres her i juni måned, skal 

jeg blandt andet beskrive/ afkrydse, at undervisningen står mål med folkeskolen ift. nedenstående: 

At standpunkterne i dansk, matematik og engelsk står mål med folkeskolen. 

At skolen forbereder eleverne til frihed og demokratisk dannelse. 

At eleverne på skolen udvikler og styrker demokratisk dannelse. 

At skolen løbende arbejder med at sikre kønsligestilling.  

Punkter jeg kan svarer positivt på. 

Til slut vil jeg lige nævne, at skolen har en sund økonomi. 

 

 


