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Der har været gennemført tilsynsbesøg 27. september 2005 samt 25. april 2006.. 
 
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 indtil 1. januar 2006 haft til huse i et industriområde i Åbyhøj, men er nu flyttet til 
Hasselager i en nyopført skole. 
 
Sesam 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 2.klasse arbejdede klassen med diktat-øveord og selve diktaten. 
Desuden etablerede læreren en såkaldt læsestund. 
Undervisningen var veltilrettelagt og læreren benyttede varierede arbejdsformer og 
aktiviteter. 
 
I matematik i 5.klasse arbejdede klassen med metersystemet og funktioner. 
Læreren gennemgår stoffet og laver fælles oplæsning af fagteksterne med henblik på at 
fremme begrebsforståelsen. 
Der arbejdes med grafer og kooridinatsystemer. 
Eleverne arbejder efterfølgende selvstændigt alene eller i små 2-mandsgrupper. 
 
I engelsk i 9.klasse har klassen en dialog/samtale med læreren om en forberedt tekst. 
Eleverne læser på skift op fra teksten. 
Læreren har udvalgt en række svære gloser, som hun forklarer klassen på engelsk, men med 
andre ord. 
Læreren taler godt engelsk og er i det hele taget meget kompetent. 
 
Udviklingsområder 
Skoleledelsen orienterede grundigt om skolens udviklingsområder: 
 
A. Tilskud fra Undervisningsministeriet 
Skolen benytter tilskudsmuligheden fra Undervisningsministeriet til at forny sin samling af 
klassesæt til undervisning i natur og teknik, matematik, fysik/kemi, biologi og geografi. 
 
B. Den nye skolebygning 
Flytningen til Hasselager har givet bedre fysiske rammer, blandt andet til undervisningen i 
fysik/kemi. 
 
C. De afsluttende prøver 
Skolens elevgrundlag gør, at de skriftlige prøver er ikke så velegnede som de mundtlige 
prøver til at måle eleverne udbytte af undervisningen 
Det bliver en opgave der skal arbejdes med. 
 
D. To-sprogsmatematik 
Skolen har sat ”To-sprogsmatematik” på skemaet. 
Hensigten er at fremme elevernes sproglige begrebsforståelse indenfor faget. 
 
E. Idræt 
Skolen arbejder på at etablere et samarbejde med enten Hasselager skole, Søndervangskolen 
eller Vibyhallen med henblik på leje af lokaler til idrætsundervisning. 
Tilsynet har peget på dette som et udviklingsområde. 
 
Det faglige niveau/udbytte 
Undervisningen er på højde med undervisningen i folkeskolen. 
På undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk er karaktererne for skolen 
offentliggjort. 
Heraf fremgår det, at Selam Friskoles 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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