
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 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

28-10-2020 1.klasse dansk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

28-10-2020 4.klasse Historie Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

28-10-2020 9.klasse Samfundsfag Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

28-10-2020 6.klasse engelsk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

28-10-2020 8.kl dansk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

28-10-2020 5.kl engelsk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

28-10-2020 9.klasse matematik Naturfag Charlotte Møller Kjeldgaard

28-10-2020 4.kl billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Charlotte Møller Kjeldgaard

28-10-2020 6.-9.kl idræt/profilfag Praktiske/musiske 
fag

Charlotte Møller Kjeldgaard

20-05-2021 9.klasse engelsk Humanistiske fag Charlotte Møller Kjeldgaard

20-05-2021 4.klasse håndværk/desi
gn

Praktiske/musiske 
fag

Charlotte Møller Kjeldgaard



20-05-2021 5.klasse matematik Naturfag Charlotte Møller Kjeldgaard

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Se under sammenfatning af besøgene

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

Jeg har overværet meget forskelligartet undervisning. Fælles for undervisningen er variation i løbet af en lektion. I 
dansk havde de yngste elever kreeret kæpheste, der blev brugt til bevægelse og træning af stavelser. Der var en 
dejlig ro, og jeg blev mødt af nysgerrige og tillidsfulde børn. I historieundervisningen arbejdede eleverne med det 
græske demokrati og livet i Athen og Sparta. Enkelte havde brug for pc, og de var godt integreret i undervisningen. 
I engelsk var der i 5.klasse fokus på lyrik og digte, i 6.klasse var det navneord i ental og flertal. 
I 9.klasse - afgangsklassen - har jeg været på besøg i flere fag. I dansk bemærker jeg, at eleverne har haft 
udskiftning af lærerne, som medfører en ustabil afslutning. Det er godt at se, hvordan der er blevet kompenseret, 
og det lader til, at det forsømte er blevet indhentet. Jeg taler med eleverne. som alle giver udtryk for at have haft 
en god oplevelse til den skriftlige eksamen, og de er blevet godt forberedte på den mundtlige eksamen. I engelsk 
overværer jeg 9.klassernes færdiggørelse af deres outline til eksamen. Det er meget forskelligartede og 



vedkommende emner. De bliver godt hjulpet af læreren.

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 har overværet en solid og veltilrettelagt matematikundervisning med god variation af indholdet og fagligt 
niveau. Både den stærke og svage elev bliver tilgodeset. Elevernes forskellige personligheder bliver i høj grad mødt 
af venlighed og tydelige voksne.

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 overværet kreativitet i billedkunst og håndværk/design. I billekunst handlede det om kroppens 
proportioner. Eleverne var meget optaget af emnet, og det var godt tilrettelagt og konkretiseret, så det var let for 
hele børnegruppen at være med.
I håndværk/design var der to voksne, som bistod og støttede børnene i de forskellige syprojekter.  Symaskinerne 
var i gang. Der blev syet computertasker, puder og hajer som sækkepuder. Der herskede en god stemning, og der 
var plads til snak om løst og fast under syningen.
I idræt var alle elever delt i tre mindre hold. Det var et springhold, håndbold med ekstern underviser og endelig et 
hold med cirkeltræning. Over alt herskede der en god stemning, og eleverne kunne være med på det niveau, de nu 
var på.

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

Ja



7.1 Uddybning

Det er godt, der er blevet kompenseret og givet ekstra undervisning i dansk i 9.klasse.

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. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja



16.1 Uddybning

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

Ja

17.1 Uddybning

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

Klasselæreren samler viden om den pågældende elev. Klasselærer og skoleleder drøfter elevens udfordringer fx 
ift. fravær, mistrivsel og lignende bekymringspunkter. Herefter tages der stilling til en evt. underretning.

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

De ansatte er orienterede om den personlige underretningspligt. I praksis sker dialogen om en elev altid med 
skolelederen, som påtager sig at sende den til de kommunale myndigheder.

21. Donationer 

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

Nej



22. Tilsynets sammenfatning 

I skoleåret 20/21 har Mariagerfjord Idrætsskole - lige som alle andre skoler - drevet skole i en coronatid. Denne 
erklæring er skrevet på baggrund af to besøg - et i efteråret og et i foråret, hvor der har været forskellige 
restriktioner ift. skolegangen. Dette har jeg ikke forholdt mig til.

Jeg har talt med elever, lærere om faglighed i udskolingen samt deltaget i et virtuelt pædagogisk rådsmåde. 
Restriktionerne til trods oplever jeg her en skole, med fuld fart på, god energi og nogle nysgerrige og glade børn, 
der gerne vil være sammen med hinanden og med en respekt for forskelligheden. Jeg har overværet to 
morgensamlinger med den danske sangtradition i højsædet. Det var en fornøjelse at synge med på Livstræet til 
den fysiske morgensamling - men bestemt også en stor fornøjelse at sidde i 9.klasse og deltage i den virtuelle 
morgensang. Her var det "Jeg ved en lærkerede" og "Lyse Nætter". Da eleverne blev præsenteret for Lyse Nætter, 
lød der et stort "jah..." gennem klassen, og det var tydeligt, at klassen nød lige præcis den sang - og en de havde 
hørt og sunget med på mange gange.

Jeg bliver altid mødt af seriøse lærere, som er optaget af at levere en seriøs og faglig undervisning.


