
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Sct. Knuds Skole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
607018

Skolens navn:
Sct. Knuds Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Betina Boldt Ernst

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

19-05-2020 9.årgang Fysik - naturfag Naturfag Betina Boldt Ernst

19-05-2020 7. årgang Dansk Humanistiske fag Betina Boldt Ernst

19-05-2020 5. årgang Krea Praktiske/musiske 
fag

Betina Boldt Ernst

19-05-2020 4. årgang Historie Humanistiske fag Betina Boldt Ernst

19-05-2020 0. årgang Matematik Naturfag Betina Boldt Ernst

19-05-2020 0. årgang Kristendom Humanistiske fag Betina Boldt Ernst

26-05-2020 1. årgang Dansk Humanistiske fag Betina Boldt Ernst

26-05-2020 8. årgang Tysk Humanistiske fag Betina Boldt Ernst

26-05-2020 6. årgang Matematik Naturfag Betina Boldt Ernst

26-05-2020 4. årgang Naturfag Naturfag Betina Boldt Ernst

26-05-2020 5. årgang Matematik Naturfag Betina Boldt Ernst



2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Udover observationer af ovenstående lektioner har jeg haft flere samtaler med ledelsen omkring skolen generelt 
og om skolens udviklingsarbejde. 

Derudover har jeg haft samtaler og drøftelser med flere medarbejdere om både den aktuelle undervisning og 
udvikling af undervisningen og læringsmiljøet på skolen.

Under besøgene har jeg snakket med flere af børnene undervejs i deres arbejde, for eksempel har jeg fulgtes med 
grupper rundt til stjerneløb - naturligvis udendørs og med afstand.

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. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

16.1 Uddybning

18. Donationer 

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

Nej



19. Tilsynets sammenfatning 

Tilsynserklæring Sct. Knud skoleåret 19/20

Det er ikke altid planer og virkelighed stemmer overens, og i år har planlægningen af tilsyn være påvirket af 
Coronaperiode. Dette har dog på ingen måde overskygget besøgene på Sct. Knuds skole, som på baggrund af 
situationen havde organiseret undervisningen som fagdage.

Jeg har mødt stor imødekommenhed fra både ledelse, medarbejdere og elever og man føler sig til enhver tid 
velkommen på skolen. Hvor der er en god stemning, samt en åben og ærlig kommunikation om både styrker og 
udviklingsområder.

Den undervisning jeg har observeret, har været præget af engagerede lærere samt positive og arbejdsomme 
elever. Der har været god arbejdsmoral blandt eleverne og arbejdsro i timerne, hvilket også indikerer, at der har 
været (og er) en høj grad af facilitering/klasserumsledelse og motivation fra underviserne gennem skoleåret. 

Undervisningsplanerne/årsplanerne fra forskellige årgange og fag, giver indtryk af både et tydeligt fokus på det 
fagfaglige samt vigtig refleksion over det didaktiske. De øjebliksbilleder jeg har fået fra undervisningen har 
understøttet indtrykket af fagfagligt niveau, der på alle områder står mål med undervisningen i folkeskolen. Dette 
har gjort sig gældende i hele spektret fra 0. – 9. årgang. Fagsprog benyttes som en naturlig del af 
kommunikationen i klassen og opgaverne der gives, stiller krav til både elevernes faglighed, kreativitet og ikke 
mindst samarbejdsevner. 

I denne periode har der også på Sct. Knud været en stor grad af udeundervisning, igen med et både fagligt og 
socialt indhold. Der har været stjerneløb i historie, matematikspil i det fri og historie på volden. Blandt andet et 
matematikløb for 0. årgang i skolegården, der inkluderede både geometri, ti’er overgange, addition – alt sammen 
del af de læringsmål, der hang synligt i klassen, sat ind i en ramme med bevægelse og muligheden for at øve 
socialt samspil. 

Gennem samtaler med både ledelse og medarbejdere er det fortsat mit klare indtryk, at der arbejdes med både 
skolens overordnede udvikling samt udvikling af læringsmiljøet i klasserne for at understøtte elevernes faglige, 
personlige og sociale udvikling. Som eksempel kan nævnes arbejdet med koordinatorer for Alpha og Omega, 
udvikling af fagteam og arbejdet med udvikling i forhold til feedback.



Dette år har igen vist eksempler på sammenhængen mellem skolens værdier og det man ser i praksis. Jeg har set 
eksempler på værdierne omsat til positive forventninger til adfærd, samt hørt den positivt understøttende 
kommunikation til eleverne. Ligeledes har jeg observeret eksempler på stor hjælpsomhed fra elevernes side til 
fælles opgaver samt respekt for fællesskabet og kammeraternes arbejde i forbindelse med fremlæggelser. I de 
snakke jeg har haft med eleverne, giver de ligeledes udtryk for både et fagfagligt engagement og ikke mindst en 
glæde ved samarbejdet og samværet med deres kammerater. 

Jeg kan derfor fortsat på baggrund af dette års tilsyn samt udfyldte tilsynserklæring, konkludere at det samlede 
undervisningstilbud på Sct. Knuds skole på alle parametre står mål med, hvad der almindeligvis kræves i den 
danske folkeskole. 

Med venlig hilsen 

Betina Boldt Ernst

Certificeret tilsynsførende

Pædagogisk konsulent ved Fredericia kommune


