
Tilsynsrapport 2018 
 
 
Skolens navn Vejlefjordskolen, skolekode 613009 
 
Navn på tilsynsførende:  Søren Vig 
 
Dato for tilsynsbesøg:  5. april 2018 
 
Tilsynet har i år været fokuseret på undervisningen på 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 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 16/17 ligger pænt over det kommunale gennemsnit, men derudover 
skal det bemærkes at andelen af skolens elever, der ved afslutningen af 
skoleåret 16/17 opnåede karakteren 2 eller derover i fagene dansk og ma-
tematik lå en anelse under landsgennemsnittet på 88,1%. 
 
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. Udvikling af læsevejlederfunktionen. Der er ved at blive uddannet en 

læsevejleder mere som primært skal have fokus på brugen af tekniske 
hjælpemidler i undervisningen. 

2. Der er taget en række tiltag for at styrke undervisningseffekten. Her-
under: 
a. Timetallet øges med op til 6 ugentlige lektioner for eleverne i ind-

skolingen. 
b. Der laves fagdage i næste skoleår, hvor der skabes mulighed for 

fordybelse. 
 

  
 
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. 

 
 
Elevdemokrati   
 På skolen er der et fælles elevråd for eleverne fra 7.kl til og med 3.G 
 
 
Indtryk fra observa-
tion af undervisning 

 

 1.kl matematik 
Arbejdede individuelt med Sigma opgaver 
 
2.kl matematik 
Arbejdede individuelt med Sigma opgaver 
Der var visuel guidning af eleverne i forhold til arbejdsro. 
 
3.kl matematik 
Der blev gennemgået stykker i fællesskab på tavlen og børnene arbejdede 
med minus stykker individuelt 
 
4.kl historie 
Eleverne fremlagde præsentationer i Powerpoint, de havde lavet omkring 
nordisk mytologi (Tyr, Heimdal og Odin) 



Der blev snakket om præsentationsteknikker. 
 
4.kl matematik 
Der blev arbejdet med division individuelt 
 
5.kl dansk 
Skrev diktat 
 
6.kl dansk 
Øvede skuespil 
 
7.kl matematik 
Der blev arbejdet med ligninger på forskellige måder med udgangspunkt i 
Sigma 
 
7.kl historie 
De arbejdede med temaet ”Børn og unge” 
Klassediskussion omkring forskellige emner som blev perspektiveret op til 
nutiden. 
 
8.kl engelsk 
Forberedelse af besøg fra USA med gennemgang seværdigheder i Jelling 
og fremstilling af spørgsmål, der skal bruges ved besøg på flygtningecen-
ter sammen med de amerikanske gæster 
 
8.kl geografi 
National test 
 
9.kl Geografi 
Information om afgangsprøven. Herunder problemformulering, spørgs-
målstyper og praktiske forhold. 

Donationer Donationer i 2016 på over Kr. 20.000,- oplyst af skolen: 
 Adventistkirken, Concidavej 16, 2850 Nærum Kr. 29.939,5,- 

Donationerne er givet til Elevfonden. 
  
 


