
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 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

31-10-2019 8.kl Samfundsfag Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

31-10-2019 1.kl. Dansk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

31-10-2019 5.kl. Håndværk og 
design

Praktiske/musiske 
fag

Charlotte Møller Kjeldgaard

31-10-2019 4.kl. Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Charlotte Møller Kjeldgaard

31-10-2019 9.kl. Tysk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

31-10-2019 3.kl. Historie Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

31-10-2019 5.kl. Dansk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

31-10-2019 2.kl. Matematik Naturfag Charlotte Møller Kjeldgaard

31-10-2019 6.-7.klasse Idræt Praktiske/musiske 
fag

Charlotte Møller Kjeldgaard

27-05-2020 5.kl. Engelsk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

27-05-2020 7.kl. Dansk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard



27-05-2020 7.kl. Fysik/kemi Naturfag Charlotte Møller Kjeldgaard

27-05-2020 2.kl. Natur/teknik Naturfag Charlotte Møller Kjeldgaard

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Det er mit andet år som tilsynsførende på Mariagerfjord Idrætsskole. Jeg har forsøgt at få et bredt billede af så 
mange fag og elever som muligt. Jeg har talt med skolens ledelse, med lærere og elever. Jeg har undervejs 
orienteret mig på skolens hjemmeside.

Det skal bemærkes, at mit besøg den 27.5.20 er sket, mens skolerne i Danmark har gennemført skolegang under 
Covid-19.

Jeg har mødt elever i indskolingen, der i danskundervisningen var i fuld gang med at lære at læse. Elever, der på 
mellemtrinnet arbejdede med genrekendskab i litteraturen og elever, der i udskolingen var i gang med at tilegne 
sig viden indenfor billedanalyse. Det var farvelære og komposition af kunstbilleder.

I håndværk og design blev der i 5.klasse arbejdet med save-og måleteknikker. Her handlede det om at konstruere 
en kasse af træ. I billedkunst på mellemtrinnet oplevede jeg, hvordan eleverne klippede græskar og spøgelser til 
halloween. De havde også lavet deres egne "Knæk Cancer-blomster".

I matematik i 2.klasse havde eleverne udfærdiget deres eget halloween-matematik spil, som de skulle 
gennemteste, så deres kammerater i 0.klasse kunne prøve det.

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

I alle fag indenfor det humanistiske fagområde har jeg set elever, der deltager seriøst med glæde og energi. Det 
har jeg set i fx.engelsk, hvor eleverne i 5.klasse skulle designe deres egne dinosaurer og ud fra dem forberede en 
lille fremlæggelse i klassen. Her var alle optaget af opgaven, og der blev elevdifferentieret, så det både kunne laves 
med enkeltord og i fuld prosa. Hele klassen var fordybede og fokuseret på denne velvalgte opgave.

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

Jeg var bl.a. med i natur/teknik i 2. klasse, hvor klassen arbejdede i en fin natur-teknik have, som var meget 
velindrettet til formålet. Der var gjort meget for at gøre eleverne nysgerrige på naturfaglige problemstillinger. Jeg 
var med til, at eleverne i små grupper plantede tomater, lugede ved pæretræerne, fandt biller rundt i området på 
skolen. Det hele sluttede med billedvæddeløb. Alle deltog interesseret og nysgerrigt, og der blev udvist stor tillid 
til elevernes naturfaglige kompetencer. I fysik/kemi blev der gennemgået stof om grundstoffer i kroppen, hvor jeg 
observerede, hvordan eleverne var koncentrerede og tog deres egne noter.

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

Jeg har set undervisning i idræt, håndværk og design samt billedkunst. Alle steder har jeg oplevet vedkommende 
og eksperimenterende undervisning, der åbner for elevernes deltagelse, og de kobler sig engagerende og 
deltagende på stoffet. 

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

Navn Adresse Beløb i kroner
 

MFI støttekredsennk Søkærvej 12, Sdr. Onsild, 
9500 Hobro

92832,00

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

92832,00 kr.

Ja



19. Tilsynets sammenfatning 

Mariagerfjord Idrætsskole er en gedigen skole forankret i et lokalmiljø, hvorfra mange mennesker har deres 
daglige gang. Skolen ligger godt geografisk herfor, og det er tydeligt, at man er god til at udnytte de 
omkringliggende arealer. Her har eleverne rig mulighed for at udfolde sig både i det store fællesskab og i mindre 
grupper. 

Jeg har følt mig godt tilpas på skolen. Der er en god stemning blandt børn og voksne. Jeg er blevet mødt med 
åbenhed, og jeg oplever, at børnene er sammen i stort og småt. Der bliver taget hånd om eleverne både socialt og 
fagligt. 

Lærerne opleves som kompetente undervisere, der indbyrdes har et godt netværk. Desuden oplever jeg en god 
omgangstone på skolen.

Jeg oplever, at hele skolens virke hviler på anerkendelse, tillid, seriøst arbejde og en forventning om, at alle yder 
deres bedste, så vidt det er muligt.

Det er mit indtryk, at Mariagerfjord Idrætsskole har et læringsmiljø, hvor man kan tilegne sig viden, og hvor det er 
muligt at udvikle sig både som barn og voksen.


