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Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Billum Friskole 

1. Skolens navn og skolekode 
Billum Friskole 280929 
 

1.1 Navn på tilsynsførende 
Tage Jepsen 
Nørskovvej 4b, Venø 
7600 Struer 
Tlf.: 21780917 
Mail: tagejep@gmail.com 
 
2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer. 
 
Dato Klasse Fag Fagområde 
2. november 
2017 

Åben skoledag. Fælles opstart med 
alle elever og besøgende 
forældre/gæster. 
Overværede undervisning i 2. + 5. + 
7. klasse. 

 
 
 
2. klasse – dansk 
5. klasse – mat. 
7. klasse - engelsk 

Humanistiske fag 
Naturfag  
Humanistiske fag 

20. marts 
2018 

Elevernes ankomst til skolen. 
Fællestime. 
Alle klasser – 0. til 8. klasse. 

 
 
Morgensamling og 
fortælletime 
Tværfaglig emneuge 

 
 
Musisk-/praktiske fag 
Humanistiske fag 
Naturfag  

 
 
2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg 
Billum Friskole er en nystartet friskole, startede 14. august 2017 med 51 elever. 
 
Tilsyn 2017/18 
Fokus for mit tilsyn i denne opstartsfase har i høj grad været skolens drift og bagland, personalets 
kompetencer, de fysiske rammer og læringsmiljøet.  
En funktionsdygtig skole med et godt læringsmiljø er en forudsætning for at drive en god og 
velfungerende skole. 
 
Mit tilsyn vil næste år fokusere endnu mere på kvaliteten i undervisningen og elevernes faglige udbytte. 
 
Bestyrelse 
Skolens bestyrelse har med stort og vedholdende engagement og arbejdsindsats igangsat Billum Friskole. 
Via samtaler skolens formand er det tydeligt, at det er en kompetent bestyrelse – de har styr på sagerne 
omkring skolen.  
 
 
 
 



2 
 

Skolens personale 
Skoleleder 
Gitte Møller har siden opstart af Billum Friskole været skoleleder. 
Efter flere samtaler med Gitte og overværelse af hendes undervisning og samvær med ansatte og 
forældre, er det min klare opfattelse, at skolen ledes på bedste vis. Elever, forældre og ansatte er trygge 
ved Gittes måde at lede skolen på – hun er bla. medvirkende til den gode stemning, der er på skolen. 
 
Lærerne/faglighed 
Lærerne befinder sig godt på skolen, både de nyuddannede og de erfarne, som kommer fra andre skoler. 
Undervisningen fremstår velforberedt, struktureret og elev inddragende. 
Jeg oplever en tydelig klasseledelse, og undervisningen er generelt præget af ro og koncentration hos 
eleverne – også når læreren er optaget af at hjælpe andre. 
Efter overværelse af undervisningen i alle klasser og samtaler med samtlige lærere er der ingen tvivl om, 
at eleverne modtager en undervisning, der fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 
Jeg har set undervisningsmateriale, drøftet undervisningsplaner og overværet undervisning og intet har 
givet anledning til påtale. Jeg vurderer, at skolen benytter sig af undervisningsmateriale, som har 
pædagogisk relevans og kvalitet – såvel trykte som digitaliserede. 
 
Der er et godt samarbejde mellem lærere og forældre. 
 
Forældre 
Under mit besøg på skolen den 2o. marts var der frivillig forældrehjælp på et af værkstederne. Denne 
roste skolen og bestyrelsen, hun var ganske tryg ved at have børn på skolen. 
 
 
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. 

Uddybning 
Undervisningssproget er dansk i alle fag - sprogfag undtaget. 
 

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. 
 

 
5 Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 
Ja 
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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. 
 

 
7.1 Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 
Ja 
 
 
7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 
Ja 
 
 
7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 
Ja 
 
 
8 Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen 
Ja 
 
 
Obligatoriske underpunkter om frihed og folkestyre 
 
9 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 
 
Uddybning 
Forberedelse af eleverne til frihed og folkestyre oplever jeg foregå på mange niveauer på Billum Friskole. 
Stemningen på skolen er præget af respekt og accept af den enkelte - uanset alder, køn, tro, etnicitet og 
kompetencer. 
Den enkelte elev mødes og anerkendes med dennes muligheder og udfordringer. 
Under fællestimerne og i de enkelte timer er der mange samtaler, hvor meninger luftes – og børnene 
opfordres til at deltage og give deres meninger til kende. 
Skolen åbner sig ud mod samfundet både i undervisningen og ved de forskellige åbne arrangementer. 
 
9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse? 
Ja 
 
Uddybning 
Skolens elever samles til fællessamling hver morgen. Ud over sang og fortælling mm drøftes her bl.a. 
forskellige temaer vedrørende elevernes skoleliv. Lærerne har ofte demokratisk dialog med eleverne bl.a. 
om majoritet og minoritet og beslutningsprocesser. 
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9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds og 
menneskerettigheder? 
Ja 
 
 
9.3 Er der kønsligestilling på skolen? 
Ja 
 
 
10 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde deres fælles 
interesser vedrørende skolen? 
Nej 
 
10.1 Uddybning 
På de daglige morgensamlinger kan alle udtrykke sig frit. Ligeledes er det i timerne. På grund af skolens 
størrelse er der ikke langt fra klasselokale til lærerne og kontor. Eleverne går ligeledes ofte direkte til 
Gitte (skoleleder). 
 
12. Donationer Har skolen i det foregående kalenderår modtaget en eller flere donationer som 
tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms fra samme donator? 
Nej - ikke så vidt jeg ved. 
 
13. Tilsynets sammenfatning 
Faglighed, glæde, kvalitet, kreativitet, tryghed og sidst, men ikke mindst, fællesskab er nøgleord i Billum 
Friskoles kerneværdier. Ved mit møde med skolen oplevede jeg alle disse værdier omsat i praksis. 
Jeg mødte en skole med: 

- fokus på både det individuelle og i særdeleshed fællesskabet 
- fokus på en bred faglighed, lige fra det bogfaglige til fagligheden i det kreative 
- åbne, dygtige og engagerede medarbejdere 
- undervisning, der tilgodeser elevernes faglige, sociale og personlige udvikling 
- anvendelse af varierede undervisningsforløb og undervisningsformer 
- udeområder, der inddrages i undervisningen 
- godt samarbejde med lokalområdet 
- glade og trygge elever 
- stor åbenhed over for forældreinddragelse og medindflydelse 

 
Alt i alt en ny spændende friskole med tydelige rødder i det Grundtvig-Koldske, men også en skole af 
nutiden. 
En skole med undervisning, der fuldt ud står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
Tage Jepsen 


