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Tilsynserklæring for Løgumkloster Friskole.  Skolekode 521011.              
                                                              
Tilsynet i skoleåret 2006-2007 foregik over to dage, desuden får jeg tilsendt skolens 
”Husk” om undervisning og aktiviteter på skolen. 
 

I løbet af de to dage har jeg overværet timer i alle skolens afdelinger, i dansk, 
matematik og engelsk. 
 

Klassernes skema varierer i løbet af året. Den første uge efter sommerferien står der 
undervisningsmiljøplan på skemaet i alle klasser; her arbejdes der med 
undervisningsmiljøet og samarbejdet i klassen. Skolen har en handleplan ang. 
mobning. 
Skemaet er tilpasset det, der aktuelt forgår i skolen, f.eks. fokus på læsning, 
teaterskrivning, emneuge, prøveuge, årsopgave, projektopgave og sundhedsuge. 
Indimellem er der så uger med normalskema. 
 

Historie, geografi og biologi er dels indeholdt i morgensang og fortælling, 
Fortælling i lillehuset foregår 2x1/2 time om ugen.  
I mellem- og storeklassen er der 3 lektion fordelt på 3 forløb, historie, samfundsfag, 
religion og naturvidenskab.  
Historie er skemalagt i storeklassen og indeholdt i dansk i lille- og mellemklassen. 
Geografi og biologi er lagt på 16 hele emnedage fordelt over skoleåret. 
 
Ang. specialundervisning har skolen fået 40 % af det søgte tilskud til den almindelige 
specialundervisning. Det kan undre at skolen ikke har fået til elever under 6.kl. , da 
skolens bestræbelser jo går ud på at gøre en indsats så tidligt som muligt, men 
undervisningen tilrettelægges stadig således, at alles behov så vidt mulig tilgodeses. 
Skolen har to elever, til hvem der er søgt vidtgående specialundervisning, der har 
skolen fået henholdsvis 67 % og 90 % af det søgte. 
 

I starten af skoleåret var lille- og mellemklassen på hver deres hyttetur. Storeklassen 
var på en kulturel og historisk tur til København. 
Hele skolens fælles lejrtur bliver den traditionelle Kulsøtur, primitiv lejr, sø, skov og 
bålmad. 
 

Der var på skolen en behagelig arbejdssummen og iver for at lære, eleverne fortalte 
gerne og meget om, hvad de var i gang med. 
 

Fra ministeriel side kommer en del som kan være ødelæggende for friskolesystemet, 
og det er tydeligt at lærerne bliver presset af det, selvom skolen har bevist sit høje 
faglige niveau ved at ligge blandt de bedste ti ved afgangsrøverne de sidste år.  
Jeg ser en velfungerende friskole med engagerede, positive og hårdtarbejdende 
lærere. 
 

På baggrund af mit tilsyn, samtaler med skolens leder og ansatte, skønner jeg, at 
Løgumkloster Friskoles undervisning i dansk, engelsk og matematik står mål med 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at skolens samlede 
undervisningstilbud er i overensstemmelse med undervisningsministeriets krav. 
Ligeledes har jeg konstateret at skolens principper om opdragelse til frihed og 
demokrati bliver opfyldt. 
 

Venlig hilsen tilsynsførende Helle Gerd Petersen  


