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Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2006/2007 
 
Der har været gennemført tilsynsbesøg 16. november 2006 samt 8. 
marts 2007. 
 
Selam Friskole er oprettet i 1993. Skolens elevgrundlag er børn af herboende 
tyrkere. Der er hovedsageligt ansat dansksprogede lærere. Mange af eleverne 
er anden- eller tredjegenerations indvandrere. 
 
Skolen har siden 1. januar 2006 haft til huse i Hasselager i en nyopført skole. 
 
Sesam Friskole består af børnehaveklasse og 1. - 9. klasse, hvor børnene 
undervises samlet gennem hele skoleforløbet. 
 
Skolen anvender gængse og relevante lærebogssystemer. 
Der undervises i vidt omfang på grundlag af Fælles Mål, herunder 
Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. 
 
Skolen har mange gode fritidstilbud til eleverne (svømning, film og 
lektiehjælp). 
 
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. 
 
Eleverne følges tæt i deres videre uddannelsesforløb. Skolen fører statistik 
over, hvor i uddannelsessystemet gamle elever befinder sig. 
Af denne statistik fremgår det, 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 (0.klasse og 
sprogstimulering i SFO), matematik, engelsk og historie.   
Undervisningen er på højde med en tilsvarende undervisning i folkeskolen. 
 
Indtryk fra undervisningen 
I dansk i 2. klasse arbejder klassen med oplæsning. 
Læreren tegner hvad der skal ske i timen. 
Læreren har lagt teksten på en transparent, som er lagt på en OHP. 
Børnene læser op på skift.  
 
I matematik i 3. klasse arbejder klassen med arbejdsark vedrørende plus og 
gange. 
Læreren uddeler et antal ark, som børnene skal arbejde med. 
Børnene arbejder senere med et kuglespil, hvor der er skåret 4 huller i en 
skotøjsæske, med værdierne 1, 10, 100 og 1000, som børnene skal sigte efter 
med de kugler de triller. 
Der tælles points. 
 
I engelsk i 8. klasse arbejder klassen med Charles Dickens: ”Oliver Twist”. 
Arbejdet foregår med udgangspunkt i en hjemmeside på Internettet. 
Hjemmesiden er fremstillet med henblik på undervisning. 
Eleverne vælger en opgave på hjemmesiden, som de så arbejder med på egen 
hånd. 
Eleverne skal fremlægge arbejdet den følgende uge. 
 
I engelsk i 5. klasse arbejder klassen med Jim Højbjerg: ”The white baby” 
Børnene arbejder sammen to og to med at læse bogen og besvare de 
spørgsmål læreren på et 2-sidet arbejdsark har udarbejdet til dem. 
De grupper, som er færdige før timens afslutning arbejder med et 
engelskfagligt ekstramateriale: ”Let´s do it”. 
 
I historie i 4. klasse arbejder klassen med husdyr i historisk perspektiv. 
Sammenhæng mellem menneskets livsvilkår og husdyrbegrebets fremkomst i 
Danmark for 6000 år siden drøftes og belyses. 
Undervisningen foregår på grundlag af oplæsning fra bog. 
Der vil være behov for varierede undervisnings- og arbejdsformer i lærerens 
undervisning. 
 
I 0. klasse arbejder klassen med tegneøvelser, der skal begrebsudvikle. 
Der fokuseres på begreberne stor/lille, ved siden af, i midten, over/under 
Pædagogen dikterer: 
”Tegn et stort træ ved siden af et lille hus” 
”Tegn en lille bold i midten på stregen” 
osv.  



Pædagogen afslutter med at lade børnene ”lege skorsten”. 
Skolens SFO-pædagog arbejder udenfor SFOens almindelige åbningstid med 
sprogstimulering af de 3-6 årige børn. 
 
 
Udviklingsområder 
I en samtale med skolelederen blev drøftet: 
 
A. Struktur for samarbejde 
Der arbejdes på alle niveauer med at styrke og udvikle samarbejdskulturen på 
skolen: forældre, lærere og eksterne samarbejdsparter. 
Der er udviklet faste terminer for forældremøder og samtaler. 
 
B. Personaleforhold 
Der satses meget på kompetenceudvikling af lærerne. 
Der gennemføres 3 pædagogiske dage pr. skoleår, med forskellige temaer. Der 
er indledt samarbejde med Center for Undervisning i Skanderborg om 
varetagelse af kursusvirksomhed på disse dage og der rekvireres andre 
eksterne undervisere. 
Desuden har ledelsen jævnligt samtaler med hver enkelt medarbejder med 
henblik på kompetenceudvikling. 
Skolen har udvidet medarbejderstaben med en ekstra pædagog i SFO. 
 
C. Elevtal 
Skolens elevtal er 182, heraf 38 fra Vejle. 
 
D. Kommunalt censorkorps 
Skolen har ønsket at deltage i det kommunale censorkorps, hvilket den 
efterfølgende har gjort. 
 
E. Idræt 
Skolen har besluttet at indføre idræt på alle klassetrin fra 4.klasse. 
I 0-3.klasse skal idrætsundervisningen foregå integreret med SFO. 
Det vil være en nødvendig og fortløbende opgave at få løst skolens 
idrætsproblem og manglende lokalefaciliteter. 
Jeg har opfordret skolen til vedvarende at søge problemet løst gennem 
samarbejde mellem skoler eller idrætsklubber i området. 
 
F. Nationale test 
De frie grundskoler kan selv vælge, om de ønsker at deltage i de nationale 
test. Dog er det først muligt for de frie grundskoler at deltage fra foråret 2008. 
Skolen har endnu ikke besluttet, om den vil deltage. 
 
G. Portefølje i alle klasser 
Porteføljer bruges nu som evalueringsredskab på alle klassetrin mod tidligere 
kun 8-9. klasse. 



 
H. IT 
Der er etableret trådløst net på hele skolen og der vil blive installeret 
elektroniske tavler i flere klasse- og faglokaler. 
 
I.  Hassel ager i Hasselager 
Skolen ønsker at beplante et store areal på en skråning med hasseltræer og 
skabe en hassel ager. 
Projektet skal integrere skolen med de øvrige institutioner i området 
Hasselager, idet det skal være et fælles projekt. 
 
J. Dansk som andetsprog 
Sprogstimuleringen af de tosprogede småbørn i skolens SFO foregår ud fra god 
praksis for dansk som andetsprog. 
Der arbejdes med rim og remser, sanglege og udvikling af børnenes ordforråd. 
Indsatsen i forhold forældresamarbejdet om denne opgave er meget 
tilfredsstillende. 
Folkeskolelovens § 4a (lovbestemt krav om tilbud om sprogstimulering) følges. 
Skolelederen oplyser at skolen kun har 1 lærer, som har liniefag i dansk som 
andetsprog. 
Skolen bør udvikle en praksis for opfølgning på arbejdet samt en 
dokumentation af det enkelte barns sproglige progression. 
Skolen bør fortsat have fokus på dansk som andetsprog - også i sin 
ansættelsespolitik. 
 
 
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 i de fleste fag er i 
middelområdet. Dog er karaktererne i skriftlig dansk og skriftlig biologi 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 områderne middel og under 

middel. 
 
 
 
Jørgen Korsgaard 
Konsulent 
Børn & Unge, Århus Kommune 
Videncenter for Pædagogisk Udvikling 



 
 


