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Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2004/2005 
 
Der har været gennemført tilsynsbesøg 7. oktober 2004 samt 14. marts 2005. 
Desuden deltog tilsynet ved en højtidelighed omkring skolens første spadestik til et  
nybyggeri i Hasselager. 
 
Selam Friskole er oprette i 1993. Skolens elevgrundlag er børn af herboende tyrkere. Der er 
hovedsageligt ansat dansksprogede lærere. Mange af eleverne er anden- eller tredje- 
generations indvandrere, hvorfor de fleste taler flydende dansk.   
 
Skolen har til huse i et industriområde i Åbyhøj, men har købt en byggegrund, hvor det første 
spadestik til ny skolebygninger blev taget i foråret 2005. 
Skolen flytter til Hasselager når byggeriet står færdigt. 
 
Selam Friskole består af børnehaveklasse og 1. - 9. klasse, hvor børnene undervises samlet 
gennem hele skoleforløbet. 
 
Skolen har mange gode fritidstilbud til eleverne (svømning, film og lektiehjælp). 
 
Det er den tilsynsførendes indtryk, at skolen er en velfungerende skole såvel administrativt 
som pædagogisk. 
Skolelederen behersker dansk såvel i skrift som i tale. 
 
Alle klasser screenes en eller flere gange årligt i dansk og matematik. Resultaterne analyseres 
og vurderes sammen med en konsulent fra PPR, som efterfølgende rådgiver og vejleder 
omkring niveaudeling, differentiering, specialundervisning m.v. Lærerne har gennem PPR 
fået tilbudt kurser i udarbejdelse af undervisningsplaner. 
 
Individuel testning og screening finder sted, hvor det anses for nødvendigt, i samarbejde med 
en konsulent fra PPR. Samtlige elever evalueres individuelt to gange om året. Der gives 
standpunktskarakterer fra 1. klasse. 
 
Man anvender relevante lærebogssystemer og bruger Fælles Mål for folkeskolens fag som 
grundlag for undervisningen. Der udarbejdes årsplaner i alle fag og på alle klassetrin. 
 
Eleverne følges tæt i deres videre uddannelsesforløb. Skolen holder åbent hus en gang om 
ugen for gamle elever. 
Desuden fører skolen statistik over, hvor i uddannelsessystemet gamle elever befinder sig. 
Af denne statistik fremgår, at spredningen er den samme som i en dansk folkeskole,  
 
Der er et tæt samarbejde med forældrene og der samarbejdes med andre private skoler. 
 
Undervisningen 



Ved tilsynsbesøgene blev der overværet undervisning i dansk, matematik og engelsk. 
Undervisningen er på højde med en tilsvarende undervisning i folkeskolen. 
 
Indtryk fra undervisningen 
I dansk i 3. klasse arbejdede klassen med oplæsning og grammatik (udsagnsord: bydeform, 
stamme og endelser). 
Læreren inddrog varierede fysiske aktiviteter fx hoppe og klappe stavelser. 
Undervisningen er tidssvarende og varieret. 
I dansk i 9. klasse arbejdede børnene med dokumentation af deres eget arbejde. Det foregik 
under anvendelse af porteføljer. 
 
I matematik i 7. klasse opsamlede læreren gårsdagens arbejde med areal og rumfang, 
diameter og omkreds af en cirkel. 
Herefter arbejdede børnene individuelt med disse fagområder i deres bøger og på særlige 
træningsark. 
I matematik i 8. klasse arbejdede børnene med Pythagoras`sætning og lavede efterfølgende 
udvalgte opgaver, hvor sætningen blev anvendt. 
I matematik i 9. klasse arbejdede børnene med ligningsløsning, såvel grafisk som algebraisk. 
 
I engelsk i 6. klasse arbejdede børnene med gloser og grammatik. 
Efterfølgende læste de op på engelsk for at lære korrekt udtale.  
Dette blev besværliggjort af lærerens ikke-danske dialekt. 
Læreren læste først en tekst op og en af børnene læste teksten op igen. 
Læreren stillede spørgsmål til eleverne om tekstens indhold og de svarede på engelsk. 
 
Udviklingsområder 
Skoleledelsen orienterede grundigt om skolens udviklingsområder: 
 
A. Musik og billedkunst på skemaet 
Ledelsen er meget optaget af, at skolens undervisning indeholder de samme fag som en dansk 
folkeskole. Derfor er musik og billedkunst sat på skemaet fra skoleåret 2004/2005. 
 
 
B. IT på skolen 
Skolen sender hvert år 5 lærere på kurset Skole-IT. Både ledelse og lærere er meget tilfredse 
med det. 
Skolen har udpeget en IT-testklasse på 9.årgang. 
Der har været ansat en IT-ressourceperson frem til udgangen af januar 2005, som blandt 
andet har skullet lave kurser for lærere. 
 
C. Skole-hjemsamarbejde 
Alle lærere deltager i forældremøderne i de klasser hvor de underviser, uanset i hvilke fag. 
 
D. Pædagogisk udvikling m.m. 
Skolen ønsker at tilrettelægge specialundervisning helt som i Folkeskolen 
Skolen har indført dobbelttimer i samtlige fag. 
En klasses lærere mødes en gang månedligt til klassekonference for at drøfte klassens sociale  
og faglige kompetencer. 



Skolen har fokus på børnenes omgangstone. 
Skolen tilbyder lektiehælp to gange ugentligt. 
I indskolingen er afsat en pulje på ialt 62 støttetimer til 1.-3. klasse og en mindre timepulje til 
4. klasse. 
 
 
 
Det faglige niveau/udbytte 
Undervisningen er på højde med undervisningen i folkeskolen, men de fysiske rammer 
besværliggør anvendelsen af nye arbejdsformer. 
På undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk er karaktererne for skolen 
offentliggjort. 
Heraf fremgår det, at Selam Friskolens karakterer er i området under middel. 
 
Konklusion 
Det er den tilsynsførendes skøn, at 
 undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 
 Afgangselevernes års- og prøvekarakterer er i området under middel. 
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