
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Mariagerfjord Idrætsskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280383

Skolens navn:
Mariagerfjord Idrætsskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Charlotte Møller Kjeldgaard

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

21-11-2018 1. klasse dansk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

21-11-2018 0.klasse ikke fagdelt 
(billedkunst)

Praktiske/musiske 
fag

Charlotte Møller Kjeldgaard

21-11-2018 5.klasse matematik Naturfag Charlotte Møller Kjeldgaard

21-11-2018 2.klasse dansk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

21-11-2018 6.klasse kristendom Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

21-11-2018 4.klasse dansk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

21-11-2018 Alle klasser morgensamling Praktiske/musiske 
fag

Charlotte Møller Kjeldgaard

26-03-2019 9.klasse tysk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

26-03-2019 7.klasse engelsk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

26-03-2019 9.klasse matematik Naturfag Charlotte Møller Kjeldgaard



2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

På besøgene i november og marts har jeg set veltilrettelagt og varieret undervisning, der inddrager eleverne. 
Velforberedte og fagligt funderede lærere møder eleverne omsorgsfuldt og tydeligt. Eleverne deltager godt i 
undervisningen, der bærer præg af ro og tryghed.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 



fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?



Ja

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som 
det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning



14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

16.1 Uddybning

18. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. 

Nej



Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

19. Tilsynets sammenfatning 

Dannelse og uddannelse går hånd i hånd på Mariager Idrætsskole. Den fornemmelse fik jeg allerede første gang, 
jeg besøgte Mariagerfjord Idrætsskole og bla. deltog i skolens morgensamling. Det var skønt at se, hvordan alle 
børn mødtes om at være fælles om at gå i skole. På kort tid blev der gjort plads til faglige aktiviteter og indslag i 
fællesskabets tegn. Der var tryghed og engagement at spore hos såvel børn som voksne. Den morgensamling 
kendetegner stemningen på Mariagerfjord Idrætsskole.

Lysten og engagementet til at drive en skole "på landet" ses og mærkes i aktiviteterne på skolen. Frikvartererne 
emmer at leg, snak og smil i skolegården og på gangene. I timerne bliver fagligheden tydelig. Undervisningen bliver 
rammesat gennem fællesskabet. Rundt omkring ved elevbordene summer børnene fordybet i det faglige, og 
lærerne er opmærksomme på de forskellige behov for hjælp, som der er brug for.

Jeg havde fornøjelsen af at mødes med de ældste repræsentanter fra skolens elevråd. Det var tydeligt, at eleverne 
følte sig hørt, og de var bevidste om, at de repræsenterede alle deres andre kammerater på skolen, når de 
fremsatte forslag til diverse tiltag på skolen. Den særlige profil med fokus på bevægelse blev også fremhævet som 
noget ekstra motiverende. Elevrådsrepræsentanterne fortalte - alle uden undtagelse - at bevægelse og idræt er 
vigtigt i deres skoledag. 

 " Fællesskab, tydelighed, faglighed, energi" er værdier, som er fremhævet på skolens hjemmeside. Her er der god 
overensstemmelse med det, jeg oplevede under mine besøg. Min fornemmelse bliver yderligere bekræftet ved 
samtaler med skolens leder. Så jo en skole i bevægelse med tryghed og fællesskab i højsædet og uddannelse og 
dannelse i afstemt vekselvirkning.


