
Tilsynsrapport 2017 
 
 
Skolens navn Vejlefjordskolen, skolekode 613009 
 
Navn på tilsynsførende:  Søren Vig 
 
Dato for tilsynsbesøg:  21. marts 2017 
 
Tilsynet har i år været fokuseret på undervisningen på 0. 1. 4. 5. 6. 8. og 9. klassetrin 
 
Klasser og fag:   
Det fremgår af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. at forældrekredsen 
og bestyrelsen i fællesskab skal sikre, at en eller flere tilsynsførende varetager tilsynet med: 
 

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk 
2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen, og 
3) at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkesty-

re samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 

 
Jeg har i overensstemmelse med ovenstående aflagt tilsynsbesøg på skolen. Tilsynet er foregået ved 
overværelse af undervisning samt en drøftelse af besøget, indholdet af skolens undervisningsplaner 
og indsatsområder med skolens lærere og afdelingsledelse.  
 
Med denne skrivelse afgives således den årlige tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens be-
styrelse. 
 
Sammenfattende hel-
hedsvurdering 

 

 Ved mit besøg har jeg fået indtrykket af en god og velfungerende skole, 
Hvor eleverne opleves som dygtige og interesserede i undervisningen og 
ser ud til at trives socialt både med hinanden og de voksne. 
 
Derudover har lærerne vist god faglig indsigt og forståelse for didaktik, 
klasseledelse og relationsarbejde. 
 
Jeg vurderer, at elevernes udbytte af undervisningen og faglige standpunkt 
i dansk, matematik og engelsk er tilfredsstillende i forhold til fagenes trin-
mål. Karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved afslutningen af sko-
leåret 15/16 ligger lige en anelse under det man kan forvente af elever 
med samme baggrund. Derudover bemærkes det at andelen af skolens ele-
ver, der ved afslutningen af skoleåret 15/16 opnåede karakteren 2 eller 
derover i fagene dansk og matematik ligger stort set på landsgennemsnit-
tet. 
Det er min vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkesko-
len. Det er endvidere min vurdering, at skolen lever op til kravet i Folke-
skolelovens § 1, stk. 2, 4. pkt. om at forberede eleverne til at leve i et sam-
fund med frihed og folkestyre. 
Det kan desuden konstateres, at i tråd med lovgivningen er undervisnings-
sproget dansk. 



 
Noter fra tilsynsbesøg: 
Profil og indsatsom-
råder 

Er der ændringer i skolens profil og grundlag ud fra værdier, visioner og 
indsatsområder?  

 Nej. Vejlefjordskolen har højst 20 elever i klasserne på 0.-6. klassetrin og 
skolen har en traditionsrig profil som kristen privatskole med efterskole, 
10. klasse og gymnasium. 
 

Skolens indsatsområ-
der  

• Hvilke indsatsområder har skolen valgt?  
 

 Aktuelt har skolen fokus på indsatsområderne: 
1. Målstyret undervisning, hvor alle lærerne har været på kursus. Der er 

fokus på teamsamarbejdet og forventning om at alle udarbejder noget, 
der kan vises på teammøderne for 0.-10.kl 

2. Digital aflevering af opgaverne. Dette arbejdes der med gennem Lec-
tio, som er et fælles program med gymnasiet. 

3. Arbejder med elevplaner i 0.-3.kl. Målet er, at de skal danne grundlag 
for skole/hjemsamtalerne. 

4. Mere samarbejde mellem skole og børnehave så det bliver naturligt at 
børnene i børnehaven vælger at gå i skole på Vejlefjord. Børnehave-
klasselederen har timer med de ældste børn i børnehaven, og det fo-
regår i SFOéns lokaler. Der arbejdes med brobygning. 

5. Der arbejdes med åben skole for at tiltrække børn til alle tilbuddene 
på matriklen. Der er også lavet åbent hus for nuværende forældre. 

6. Tilbyder Cambridge engelsk fra næste skoleår. 
 

 
Resultater  Læseresultater, matematikresultater, nationale test, karakterer ved afgangs-

prøver mv.  
Ledelsens refleksion over elevernes resultater? 

 Ledelsen er tilfredse med resultaterne og evalueringsplanen er implemen-
teret.. 
Desuden er skolen begyndt at screene nye elever til 9. og 10. kl mhb. på en 
tidlig indsats i forhold til ordblindhed. 
 
Tilsynet har set skolens resultater og fandt ikke noget at udsætte på dem. 

 
 
Den gode historie Den gode historie fra året der gik drejer sig om følgende: 
 Det har været rigtigt godt, at flytte Lones kontor over i børneskolen, hvor 

hun kan være en mere synlig leder for både elever og personale. 
 
Der er også en god historie om en elev, der er kommet fra et problematisk 
skoleforløb på en anden skole, som i dag er meget veltilpas og trives godt 
på skolen 

 
 
Indtryk fra observa-
tion af undervisning 

 

 1.kl.  Musik 
Arbejde med noder på tavlen 
Sanglege med Myggesangen 
Afslapning på gulvet til musik 
Synligt program for lektionen på tavlen 



 
5.kl. Dansk 
Social opstart på lektionen med "hemmelig" ven for at styrke sammenhol-
det i klassen. 
Aflevere stile som er blevet rettet 
Arbejder med en fantasy tekst i materialet Fandango i mindre grupper, 
hvor de skal arbejde med opgaverne til teksten. 
 
6.kl. Matematik 
Arbejder med ligninger i Sigma for 6. Kl. 
Eleverne har alle en pc og bruge programmerne Excel og Geogebra i læs-
ningen af opgaverne. 
De arbejder sammen 2 og 2 eller 3 og 3. 
 
Morgensamling kl 9.20 for indskoling og mellemtrin 
4.kl. stod for samlingen denne dag  og  en elev læste en bibelhistorier for 
de andre og der blev bedt fadervor i fællesskab. 
 
2.kl. Engelsk 
Læreren hilser på eleverne på engelsk, når de kommer ind fra frikvarteret 
og taler næsten kun engelsk til dem i lektionen. 
Der arbejdes i fællesskab på boardet med ordene for familie (uncle, aunt, 
mother, father osv. Herefter gennemgås 4 udleverede sider, som eleverne 
selv arbejder med. 
 
0.kl  
Arbejder med påske. De klipper påskepynt og har lavet gækkebreve. Ele-
verne fortæller om, hvordan de arbejder med bogstaver og matematik. 
 
8.a Historie 
Arbejdede med terrorisme. Klassesamtale ud fra en film eleverne havde set 
i en tidligere lektion. De får en opgave sammen med nogle kildeartikler. 
Opgaven ligger på lectio.dk, hvor eleverne også afleverer deres besvarel-
ser. 
 
8.kl. Matematik a-niveau 
Arbejder i Sigma med rumfang, massefylde osv. Eleverne bruger pc og 
lommeregner. 
De kan vælge mellem at bruge den fysiske bog eller e-bogen. 
 
9.kl Samfundsfag 
Arbejdede med identitet i forhold til terror, herunder hvordan terror på-
virker os i dagligdagen og hvilke karaktertræk, der kendetegner en terro-
rist 
 
I 0-6. Kl indsamles elevernes telefoner i 1. Time og udleveres først ved 
skoledagens afslutning. 

Donationer Donationer i 2016 på over Kr. 20.000,- oplyst af skolen: 
• Adventistkirken, Concidavej 16, 2850 Nærum Kr. 31386,- 
• Vejlefjordkirken, Vejlefjordskolen 27, 8721 Daugård Kr. 40307,- 

Donationerne er givet til Elevfonden. 
  
 


