
Tilsynserklæring for Ølgod Kristne Friskole gældende for 

skoleåret 2015-2016 

Skolekode: 280392 

Ifølge friskolelovens § 9 skal forældrekredsen vælge én eller flere tilsynsførende, som skal føre 
tilsyn med, om skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og 
om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og udvikler 
elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 
Tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk 
og tilse at undervisningssproget er dansk. 

Tilsynet på Ølgod Kristne Friskole har været foretaget den 28. januar 2016, hvor jeg overværede 
undervisning i dansk, matematik, tysk, historie og klassens tid. I løbet af dagen besøgte jeg alle 
klassetrin, og jeg fik ved flere lejligheder mulighed for en samtale med de pågældende lærere, 
hvor vi drøftede mine iagttagelser og lærerens pædagogiske overvejelser. Jeg fik også snakket med 
enkelte elever om undervisningen og deres forhold til lærere og kammerater, samt med 
skolelederen, hvor vi bl.a. drøftede ordblindetest og formidling af den kristne tro i undervisningen 
og ved morgensang. 

Undervisningen bærer generelt præg af at være varieret, velforberedt og engageret, og eleverne 
får passende udfordringer og støtte. Udfordringen med undervisningsdifferentiering i samlæste 
klasser imødekommes på en meget kompetent måde, hvor eleverne hjælpes til at udvise 
tålmodighed og arbejde individuelt, mens den anden del af klassen instrueres. Læringsmiljøet 
giver gode vilkår for koncentration om det faglige indhold, hvilket bl.a. understøttes af en høj 
prioritering af god orden og arbejdsro, samt skolens gode fysiske rammer med god plads og luft 
omkring. Undervisningsmaterialerne er tidssvarende og af god kvalitet, og it anvendes i et 
passende omfang og på en måde, hvor det giver udbytte. 

Jeg deltog i en fælles morgensang for hele skolen, hvor skolens kristne grundlag blev præsenteret 
på en spændende måde og med god lydhørhed fra eleverne.  

Der hersker en god atmosfære på skolen, præget af tryghed og åbenhed og med gode relationer 
mellem lærer og elev. Eleverne føler sig i høj grad hjemme på skolen, og man bliver som gæst budt 
velkommen af elever, der spørger nysgerrigt til, hvem man er. Der er på skolen et meget lavt 
sygefravær, hvilket er en god indikator for god trivsel.  

På baggrund af ovenstående er det min klare opfattelse, at: 

 Ølgod Kristne Friskoles undervisning og samlede virke står mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen, og fremmer den enkelte elevs alsidige, personlige udvikling 

 Skolen gennem undervisning og hele samværet med eleverne, forbereder eleverne til at 
leve og deltage i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre 

 Undervisningen og elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen 

 Undervisningssproget er dansk 

 
Løgumkloster, den 29. januar 2016 
Niels Kousgaard  
Tilsynsførende på Ølgod Kristne Friskole 
Forstander på Løgumkloster Efterskole 


