Tilsynserklæring 2020-2021 for Friskolen Vellev, Skrejsbjergvej 5, Vellev, 8860 Ulstrup
Fakta-oplysninger
Skolekode 2800460
Tilsynsførende: Dot Reinau, certificeret 2012. Gencertificeret 2017.
Tilsynsbesøg 2020-2021
Dato
Klasse
Fag

Fagområde

Tilsynsførende

07.06

0-1

Dansk

humanistisk

DR

07.06

2-5

Dansk

humanistisk

DR

07.06

5-6

Dansk

Humanistisk

DR

7-9

Matematik

Naturfaglig

DR

7-9

Dansk

Humanistisk

DR

Tilsynet udføres ud fra lovbekendtgørelse om friskoler og private grundskoler.
Skolen anvender blandt andet: DGI-øvelser i undervisningen, hvis det passer ind i
undervisningen. Der anvendes PC-er og IPads. Fagportaler på nettet er Gyldendal og
Alinea.
Skolen oplyser at der ikke er modtaget donationer for over 20.000 kr.

Beskrivelse af tilsynsbesøg
Restriktioner pga. corona har begrænset mine besøg til et enkelt. Derudover har jeg fulgt
lærernes planer for undervisning ud fra tilsendt materiale. Der er udarbejdet planer for
fagene kultur og innovation samt for faggrupperne. Skolen har fået flot nyt
hjemkundskabslokale. Her fremstiller eleverne et måltid til hele skolen en gang om ugen,
det er meningsfuldt og fællesskabende. Det er dejligt at vide, at skolen er aktiv med at

søge ind på FOOD CAMP ARLA og har været så heldige, at kunne deltage flere gange.
Det er typisk for skolen, at personalet er aktivt udad søgende til gavn for eleverne.
Der er en rolig og behagelig atmosfære på skolen. Eleverne arbejdede på gange og i
klasserne uden at forstyrre hinanden væsentligt. Det gjorde det muligt, at få samtaler med
eleverne om deres aktuelle undervisning, og at høre om, hvad de har taget med sig fra
undervisningen i løbet af året.
De små var meget optaget af at fortælle om deres arbejde og ville gerne vise frem. Og de
havde styr på karakteristika ved eventyr, et emne de arbejdede med i vinter.
Mellemgruppen øvede sig til diktat og senere arbejdede de under venlig og kyndig
vejledning med en alderssvarende novelle ”Kiks”. De store var i gang med at skrive
klummer om emner, som interesserede hver af dem. I matematik repeterede de store
formler for arealer.
Engelsk for de store 7-9 klasse har anvendt aktuelt materiale i forbindelse med
præsidentvalget. Derudover har portalen Clio været rammen om arbejde med emnet
”Myths and Legends ” og emnet ”Crime”. Da eleverne arbejdede hjemmefra under
restriktionerne, arbejdede de videre i den portal under vejledning af deres lærer. Eleverne
arbejder med Harry Potter historierne, og i det omfang eleverne i 7-9 kan, læses
historierne på engelsk. Når jeg ser opgaverne, er det tydeligt, at der ud over det
fascinerende også er fokus på faglighed, som verbers bøjning og nye fantastiske ord. Det
er tydeligt at elevernes ordforråd øges i processen.
Undervisningssproget er dansk, undtagen i sprogfag.
Tilsynets sammenfatning
I den daglige undervisning udfordres elevernes viden og forståelse. Eleverne har tydeligvis
indflydelse på deres arbejde og arbejdsmåder i lektionerne. De høres og tages alvorligt.
Der er således sammenhæng mellem skolens formulerede intentioner og den daglige
praksis.
Ud fra en helhedsvurdering står skolens undervisning mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen. Eleverne oplever kønsligestilling på skolen. De lever med på skolen
og modtager en undervisning, som medvirker til at forberede dem til at leve i et samfund
som det danske med frihed og folkestyre
Skanderborg den 14.06.2021
Dot Reinau

