
Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Herfølge Privatskoleskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
259020

Skolens navn:
Herfølge Privatskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Lars Frank Jørgensen 

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

22-05-2018 0. klasse Dansk Humanistiske fag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 0. klasse Musik Praktiske/musiske 
fag

Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 1. klasse Musik Praktiske/musiske 
fag

Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 2. klasse Dansk Humanistiske fag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 2. klasse Engelsk Humanistiske fag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 3. klasse Dansk Humanistiske fag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 4. klasse Matematik Naturfag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 5. klasse Dansk Humanistiske fag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 6. klasse Dansk Humanistiske fag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 7. klasse Matematik Naturfag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 8. klasse Engelsk Humanistiske fag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 8. klasse Fysik/kemi Naturfag Lars Frank Jørgensen 

22-05-2018 9. klasse Engelsk Humanistiske fag Lars Frank Jørgensen 



2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Herfølge Privatskole arbejder for at være en lokalt forankret friskole, der tilbyder et alternativ til folkeskolen, men 
samtidigt lægger vægt på elevernes trivsel og faglighed. Skolens fagrække og øvrige opbygning er derfor 
organiseret som svarende til en folkeskole. Skolen har i forhold til andre friskoler med samme størrelse investeret 
i gode fysiske rammer for undervisningen i naturfag, specielt fysik/kemi. Inden for de praktiske/musiske fag er 
skolen mere udfordret. Skolens seneste år har været præget af stabilitet både med hensyn til elev- og 
medarbejdergruppen, hvilket kan spores i et positivt og stabilt læringsmiljø.

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.

 Uddybning

Skolen er i sin grundholdning dansk, med danske lærerkræfter og et inkluderende miljø.

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

Herfølge Privatskole følger folkeskolens Fælles Mål for faget.

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.

 Uddybning

Herfølge Privatskole følger folkeskolens Fælles Mål for faget.

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.

6.2 Uddybning

Herfølge Privatskole følger folkeskolens Fælles Mål for faget.

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

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

Dette underbygges af egne observationer samt resultater fra prøver.

7.3 Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

Dette underbygges af egne observationer samt resultater fra prøver.



7.5 Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen?

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

Dette underbygges af egne observationer samt resultater fra prøver.

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

8 Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

8.1 Uddybning

Ved at lægge sig tæt op ad Fælles Mål for folkeskolen lever Herfølge Privatskole op til sin målsætning om at tilbyde 
et fagligt indhold svarende til folkeskolen. Ved sin størrelse og sit særlige læringsmiljø tilbyder skolen et alternativ 
til folkeskolen. Elevernes resultater, specifikt til prøverne i 9. klasse, viser et tilfredsstillende niveau.

9 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

 Uddybning

Omgangsformen blandt elever og medarbejdere er i sin grundholdning demokratisk, og som udefrakommende er 
der en generel respektfuld og imødekommende tilgang fra alle parter, herunder eleverne.



9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

9.2 Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

 Uddybning

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 Uddybning

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

Ja

10.1 Uddybning

12. Donationer 

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



12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv 
moms.

Beløb i kroner

12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

13. Tilsynets sammenfatning

Efter årets tilsynsbesøg kan jeg konkludere, at Herfølge Privatskolen udvikler sig i en god retning og kan betegnes 
som en i positiv forstand almindelig friskole. Eleverne synes at trives, fastlagt gennem både observationer og 
trivselsundersøgelser, og at tilegne sig en passende læring, fastlagt gennem konkrete resultater, der ruster dem til 
det videre forløb i en ungdomsuddannelse og det danske samfund. Ud fra en helhedsvurdering står skolens 
læringsmiljø således mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Nej


