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Formål og metode

1.1

Formål med tilsynet

Anmeldt tilsyn

Skoleåret 2016/17

Der skal føres tilsyn med friskolen eller den frie grundskoles evne til at opfylde Friskolelovens
bestemmelser om at tilbyde undervisning, som står mål med hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen.
I udgangspunktet vil der føres tilsyn med undervisningsplanerne, elevernes hverdag,
planlægning og organisering af undervisningen, den pædagogiske tilgang til undervisningen og
arbejdsformerne samt om de ledelses- og uddannelsesmæssige kvalifikationer er af en vis
standard og ikke mindst en vurdering af elevernes faglige standpunkt jf. Friskolelovens § 9d
(https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=132522#K3)

1.2

Metode

Det er fastsat i Friskolelovens § 9d, at rammerne for tilsynet som mindstekrav skal:
1) aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen,
2) overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse,
3) overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds
naturligt kan opdeles i,
4) drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og
5) vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.
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Tilsynsfører Annelise Dahlbæk er, på baggrund af to besøg på skolen:
1. Indledende møde med ledelsen
2. Anmeldt besøg med observation af undervisning på Hillerød Privatskole,
samt deltagelse i lærermøde
kommet frem til følgende erklæring gennem analyse og vurdering af det
indsamlede datamateriale.
Der er konkret observeret undervisning i fire forskellige klasser i fagene
matematik, dansk og engelsk:
Tidspunkt

Fag

Klassetrin

10:40-11:25

Engelsk

2.-3. klasse

11:25-12:10

Dansk

8.-9. klasse
Pause

12:40-13:25

Matematik

2.-3. klasse

13:25-14:10

Dansk

4.-5. klasse

Tilsynet vurderer, at elevernes standpunkt står mål med, hvad der kan
forventes på de observerede klassetrin.
Det overordnede indtryk af Hillerød Privatskole er, at skolen samlede
undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med hvad, der
almindeligvis kræves i folkeskolen.
Tilsynet vurderer, at skolen i formål og virke forbereder eleverne til at leve i
et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikler og styrker
elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
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