
 

 

 

 
 
 

Tilsynserklæring for Klostermarksskolen skoleåret 2013 – 2014  
Denne tilsynserklæring er en forkortet udgave af den oprindelige version. Tilsynserklæringen i fuld længde foreligger og 

er tilgængelig ved kontakt til Klostermarksskolens kontor.  

 

Der føres tilsyn med Klostermarksskolen (skolekode 851 051) i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om frisko-

ler og private grundskoler m.v. kapitel 3 § 9 og Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grund-

skoler m.v. kapitel 6 § 21 og § 22. Tilsynet har til formål at vurdere, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en 

helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Heri ligger der bl.a. en vurdering af, om ele-

vernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk står mål med folkeskolens. Derudover er det tilsynets opgave at vur-

dere, om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.  

 

Når man som tilsynsførende kommer på den samme skole flere år i træk, kan der være fare for, at observationer, samta-

ler og iagttagelser afstedkommer samme bemærkninger som ved tidligere år, og tilsynserklæringerne dermed vil blive 

ensartede og trivielle. Denne faldgrube er både skoleleder og jeg opmærksomme på, og skoleleder foreslog derfor, at jeg 

i år skulle besøge skolen, mens den almindelige undervisning ville blive erstattet af tværfaglige forløb i den årlige emne-

uge.  

 

Tilsynet blev således gennemført onsdag den 13. november 2013 kl. 8.00 – 11.45. Tilsynet bestod af overværelse af un-

dervisningen i indskolingen, på 6. årgang, 8. årgang og 9. årgang, netop mens skolen havde deres årlige tværsuge og 

dermed ikke fagopdelt undervisning. De forskellige årgange havde forskelligt fokus:  

- Indskolingen arbejdede i matematikværksteder 

- 3. - 5. klasse havde fokus på andre lande 

- 6. klasse havde et naturvidenskabeligt fokus 

- 8. klasse forberedte skolekomedie 

- 9. klasse udarbejdede den obligatoriske projektopgave, som skulle afsluttes med fremlæggelse og prøvekarak-

ter. 

Jeg havde samtaler med skolens leder samt flere medarbejdere. Jeg blev præsenteret for elevprodukter, som var udstil-

let på skolens gangareal og på mediateket. Samtalerne og undervisningsobservationerne gav mig bl.a. anledning til at se 

og vurdere undervisningsplaner og materialers faglige og pædagogiske kvalitet. Endvidere var jeg i personalerummet i 

pauserne samt henvendte mig til en række elever. Jeg holder mig ligeledes orienteret via skolens hjemmeside, hvor me-

get af skolens praksis og visioner er skriftliggjort eller illustreret i billeder. 

 

Helhedsvurdering af skolens samlede undervisningstilbud  
Klostermarksskolen retter sig efter folkeskoleloven, og undervisningen følger de ministerielle ”Fælles mål 2009”.  Under-

visningen skal ifølge loven bl.a. give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer, 

men i vekselvirkning hermed skal eleverne også have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og 

færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.  

 

Jeg havde ved dette besøg i tværsugen netop anledning til at se, hvordan lærerne tilstræbte, at eleverne mødte skolefa-

genes indhold og metode i et samarbejde mellem flere fag gennem tværgående emner. Målet for undervisningen var ty-

delig for eleverne, selv om undervisningsformen ikke var fagbundet, men bar præg af en større frihed og selvstændighed 

end ved traditionel klasseundervisning. Flere elever på mellemtrin og i udskoling fremviste nemlig, hvad de selv beteg-

nede som ”køreplaner” for ugens forløb med delmål, krav om konkrete produkter, daglige logbogsnotater osv. Det er min 

klare vurdering, at Klostermarksskolen lever op til folkeskolelovens krav om tværfaglig undervisning.  

 

Som ved hvert eneste tidligere besøg var Klostermarksskolen fortsat kendetegnet ved et højt fagligt niveau og en god 

arbejdsmoral for de klasser, som jeg mødte. De lærere, som jeg traf, var velforberedte fagligt og metodemæssigt, og læ-

rerne formåede at få eleverne engagerede i undervisningen. Jeg vurderer således, at skolens undervisning i højeste 

grad stemmer overens med, hvad der kræves i folkeskolen.  
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Forberedelse til frihed og folkestyre 
Klostermarksskolen forbereder eleverne til deltagelse, medansvar og pligter i dagligdagen og dermed også som borgere 

i et demokratisk samfund. Besøger man hjemmesiden klostermarksskolen.dk, fremgår det adskillige steder, at Kloster-

marksskolen prioriterer frihed og folkestyre på alle klassetrin, blandt ansatte og hos forældre. I skolens målsætning står 

det fortsat sort på hvidt, at målet er at gøre eleverne parate til at indgå i et demokratisk samfund: Vi ønsker, at eleverne 

udvikler sig til selvstændige og harmoniske personer, der kan påtage sig ansvaret for egen læring og for løsningen af 

fælles opgaver i et demokratisk samfund. Kigger man videre i nyhedsbreve og i informationer om skolen, står der, at ele-

verne har ansvar, øves i at kommunikere ligeværdigt og med respekt for forskelligheden […] Målet er ikke enighed, men 

en opnåelse af forståelse. Lad mig nævne et par eksempler, hvor ansvar, ligeværdig og respektfuld kommunikation især 

kommer til udtryk.  

- I dette skoleår har der blandt lærere og de ældste elever været fokus på, hvordan man bruger de populære so-

ciale medier hensigtsmæssigt og nænsomt. Altså, hvordan man demokratisk og diplomatisk gør optimalt brug 

friheden på de sociale medier i skolesammenhæng og dermed undgår misforståelser og chikane.   

- Der foreligger en decideret ”kommunikationspolitik” for forældre og ansatte med gode råd til fx e-mail-

korrespondance, således at der kan finde et godt samarbejde sted 

- På baggrund af ”den gode klasse”-arrangementer holdes der dagligt børnemøder i indskolingen, hvor alle kan 

tale frit, og det enkelte barns udsagn tages alvorligt  

- Under orientering om 10. klasse står der meget eksplicit, at Klostermarksskolen forventer, at eleven tager stort 

ansvar for egen læring og tager aktiv del i det faglige og sociale liv.  

Eleverne har med disse eksempler tydeligvis ansvar for at bidrage til egen og fællesskabs læring ud fra et respektfuldt 

grundlag.  

 

Når man uddanner til folkestyre, uddanner man også til at være kritisk på en sund måde. Både elever i 6. og 9. klasse 

fortalte, hvordan de havde gennemgået et kildekritisk søgekursus med bibliotekaren. I forbindelse med 9. klasses pro-

jektuge havde eleverne frihed til at arbejde hjemme og dermed selv tilrettelægge deres dag. Jeg spurgte eleverne, hvor-

dan det var at blive vist tillid, og om de kunne administrere denne frihed. Svaret fra eleverne var: ”Vi er klædt godt på!” 

 

Ud fra ovenstående iagttagelser samt yderligere eksempler i den udvidede tilsynserklæring er det min vurdering, at Klo-

stermarksskolen præcis klæder eleverne på til demokrati og ansvar og på den måde absolut uddanner til frihed og folke-

styre, hvor eleverne får tillid til egne muligheder og robust baggrund for at tage stilling og handle.  

 

Opsummering 
Klostermarksskolen har dygtige og engagerede medarbejdere, der tilbyder en undervisning på et højt fagligt niveau og 

gør en indsats for trivsel blandt såvel elever som ansatte. Klostermarksskolen står mål med folkeskolen og uddanner til 

frihed og folkestyre og lever desuden op til sine egne målsætninger om at være en levende, spændende skole, der byg-

ger på traditioner og forpligtende fællesskab. 

 

Tilsyn er udført af  
Ann Katrine Stendahl Rannestad 

Skolekonsulent, cand. pæd., certificeret tilsynsførende 2011 

9931 4112 

aksr-skole@aalborg.dk 
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