
Tilsynsrapport 2021 / 2022. 

Skole: 525011 

Arrild Friskole 

Skærbækvej 16 

6520 Toftlund 

 

Tilsynsførende: 

Lasse Brink Lorenz 

Møgelmosevej 7 

6630 Rødding 

 

Tilsynsbesøg: 

Har overværet timer i klasserne og set eleverne modtage undervisning i forskellige fag. 
Har ligeledes været med til morgensamling/morgensang. Derudover har jeg talt med 
eleverne, lærerne, sekretær og skoleleder ved skolebesøgene. 

 

                                                                                                              

Vurdering af elevernes standpunkt: 

Elevernes standpunkter i skolefagene lever op til, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. Dette sikrer skolen sig ved at teste eleverne i fagene dansk, matematik og 
engelsk. Jeg vurderer, at eleverne modtager undervisning, som tager udgangspunkt i 
ministeriets undervisningsplaner 

Skolen har et godt undervisningsmiljø og en tryg skolehverdag, hvor eleverne virker 
trygge ved de voksne og ved hinanden. Dette skaber gode vilkår for læring og udvikling 
både ved klasseundervisning og gruppearbejde. Der er fokus på, at alle elever udvikler sig 
fagligt og socialt.  

Skolen arbejder målrettet motorisk med eleverne og tager hensyn til de elever, der har 
behov for et ekstra skub med det boglige. 



 

Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og 
folkestyre: 

 I den daglige undervisning oplever eleverne, at de er en del af et skolesamfund  en del af 
et større fællesskab. Dette har gode betingelser ved morgensamlingerne, hvor hele skolen 
er sammen. Som elev bliver man set og hørt, kan være sig selv og lære at tage vare på 
fællesskabet. På den måde udvikles den enkelte elev til at kunne tage aktivt del i et 
demokratisk samfund. 

 

Undervisningssprog: 

 Undervisningssproget er naturligvis dansk, dog ej i sprogtimerne. 

 

Øvrigt: 

Det har igen været et anderledes år på grund af Corona. Skolen har fundet sin måde at 
gøre det på, med udgangspunkt i, hvad der fungerer bedst for eleverne, hvilket skyldes 
lærernes og lederens parathed til omstilling, uden at miste det faglige og sociale. 

Ved sidste besøg kom jeg til en vandskade på første sal. Der skulle selvfølgelig tages hånd 
om dette problem, men vigtigst var at undervisningen kunne foregå som vanligt  hvilket 
den gjorde. Det siger noget om personalets omsorg for eleverne og deres ve og vel! 

Tak for et spændende samarbejde. Jeg har altid følt mig velkommen af både elever og 
ansatte. Jeg ønsker Arrild Friskole alt godt for fremtiden. 

 

Rødding den 28.marts 2022 

 

Lasse Brink Lorenz 

 


