
Tilsynserklæring for Balle Friskole  

– skoleåret 2016/2017 

 

Skole Balle Friskole, Ballevej 57, 7182 Bredsten 

Skolekode 605-009 

Tilsynsførende  Preben Egeskov 

 

Grundlaget for tilsynserklæringen 

Der er aflagt tre besøg på Balle friskole – 4-5 lektioner pr. dag; 

• Onsdag den 28. september 2016 

• Fredag den 3. februar 2017 

• Torsdag den 6. april 2017 

Besøgte fag og klassetrin 

 

 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl.  5. kl.  6. kl. 7. kl. 8. kl.  9. kl. 

Humanistiske fag 

Dansk X     ----- Temadag -----    

Engelsk        X   

Kristendom   X        

Historie           

Samfundsfag           

Tysk          X 

Naturvidenskabelige fag 

Matematik  X X       X 

Natur/teknologi    X       

Geografi           

Biologi           

Fysik/kemi         X  

Science           

Medieteknik           

Praktisk musiske fag 

Idræt           

Motorik X          

Musik           

Billedkunst           

Håndarbejde     X      

Sløjd           

Hjemmekundskab       X    

Svømning         

Fortælletime          

Linjefag - drama       X ----------------X 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk og evt. historie 

Elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie vurderes til at være tilfredsstillende. Til grund 

for vurderingen ligger resultaterne fra de nationale tests. 

 

Hvert efterår er der mulighed for, at frie grundskoler kan bruge de nationale test på frivillig basis. Der findes ti 

nationale test til følgende fag og klassetrin:  

o Dansk, læsning (2., 4., 6. og 8. klasse) 

o Matematik (3. og 6. klasse) 

o Engelsk (7. klasse) 

o Geo, bio og fysik/kemi (8. klasse) 

 

Balle friskole deltager i alle nationale tests. Resultaterne ligger i de fleste tests lidt over gennemsnittet på 

landsplan. I matematik ligger skolen i en enkelte klasse lidt under gennemsnittet. Der er primært fokus på 

resultaterne for den enkelt elev, og testresultaterne inddrages i skole/hjem-samtalerne.  

 

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen 

Det er vurderingen, at skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen.  

Eksempler 

• Teknologi og undervisningsmateriale 

– Lærerne benytter i vid udstrækning mulighederne i de smartboards, der er installeret i alle 

klasselokaler 

– Eleverne er fortrolige med brugen af skolens pc´ere og Ipads.  

– Lærerbogssystemerne er af nyere dato 

• Understøttende undervisning 

– Skolen her Lektiecafé to eftermiddage om ugen – tilbuddet benyttes 5-15 elever pr. gang. Det 

er fortrinsvis elever fra indskolingen og mellemtrinnet. 

– Skolen tilbyder ekstra undervisning i dansk på små hold før skoletid. Undervisningen afvikles 

som intensive forløb  

– I flere klasser er der støttelærer 

• Forenklede fælles mål 

– For alle fag gælder det, at Balle Friskole følger de forenklede fælles mål. 

• Prøver 

– 7. klasse er til termins- og årsprøver i skriftlig dansk og matematik 

– 8. klasse er til termins- og årsprøver i skriftlig dansk, matematik, engelsk/tysk, samt til 

mundtlige årsprøver i dansk og to andre fag, som trækkes ud 

– 9. klasse følger de almindelige prøver 

• Eleverne har seksualundervisning i overbygningen 

 

Bevægelse i friskolen 

Friskolen har generelt stor fokus på bevægelse. Skolen har bl.a. valgt, at have mange idrætstimer 

• 0. kl. - 3 timers idræt pr. uge + 2 timers motorik pr. uge 

• 0.-6. kl. – 1 times ekstra idræt pr. uge i forhold til de vejledende timetal i folkeskolen 

• 3.-5. kl. – svømning hele skoleåret 

I skolens øvrige fag tænkes bevægelse ind som en del af undervisningen. I friskolens fællesrum ser man ofte 

elever, som er i gang med fysisk aktivitet. I løbet af næste skoleår uddannes en af lærerne som 

motorikvejleder. 



 

Tilsynets vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 

Det er vurderingen, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

Eksempler 

• Morgensang - Alle er trygge ved at ytre sig – og intet emne er for ubetydeligt til at blive nævnt 

• Skolen har et elevråd, hvor det er formålet, at eleverne skal lære at være en del af en demokratisk 

praksis 

• Elever og lærere har formuleret klasseregler på flere klassetrin 

• På en temadag om Hvaler arbejdede eleverne i overbygningen bl.a. med Grindefangst på Færøerne. 

Her debatterede eleverne, med udgangspunkt i forskellige holdninger problematikken 

• Der er et generelt fokus på, at man skal have respekt for, at andre skal have mulighed for at ytre sig 

• I overbygningen udbydes profilfaget Medborgerskab 

 

Vurdering af undervisningssproget 

Undervisningssproget er dansk. Undervisningen i tysk og engelsk gennemføres i videst mulig omfang på 

originalsproget. Har eleverne forståelsesproblemer, suppleres med en forklaring på dansk. 

 

Donationer til Balle friskole 

Det skal, som noget nyt, fremgå af tilsynserklæringen, om skolen i det foregående regnskabsår har modtaget 

en eller flere donationer fra samme donator, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms. 

Skolens kontor oplyser, at der ikke er modtaget donationer. 

 

Tilsynserklæringen gennemgås og suppleres med flere eksempler på generalforsamlingen i Balle Friskole – tirsdag den 2. maj 2017. 


