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Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2007/2008 
 
Der har været gennemført tilsynsbesøg 29. november 2007 samt 
8. april 2008. 
 
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. Der er 194 elever, 14 
lærere og 8 pædagoger. 
 
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 (2.klasse og 
8.klasse), matematik (9.klasse) og engelsk (8.klasse).   
Undervisningen er på højde med en tilsvarende undervisning i 
folkeskolen. 
 
Indtryk fra undervisningen 
I dansk i 2.klasse arbejder klassen med tekstbehandling (Word). 
Der er fokus på layout (skrifttype og størrelse). 
Alle børn har valgt et dyr, som de skal skrive om. 
På Internettet søger de informationer om dyret. 
Alle elevarbejder samles i en fælles bog. 
 
I dansk i 8.klasse arbejder klassen med Kåre Bluitgens ”Bomuldens 
dronning”. En elev fortæller om bogen. Klassen supplerer efterfølgende. 
Læreren udfordrer klassen med supplerende spørgsmål. 
Eleverne er meget oplyste. De drøfter censur, apartheid, 
menneskerettigheder og kommunisme. 
Det er danskundervisning på fagligt meget kvalificeret og højt niveau. 
 
I matematik i 9.klasse arbejder klassen med Den retvinklede trekant, 
herunder Phytagoras´ læresætning. Læreren overhører eleverne ved 
tavlen. 
Elvernes hjemmearbejde bliver at repetere et afsnit i matematikbogen om 
pyramider. 
Læreren har desuden fokus på elevernes manglende aflevering af 
skriftlige matematikopgaver. 
 
I engelsk i 8.klasse arbejder klassen med både fransk og engelsk. 
Læreren har klassen til både fransk, engelsk og dansk. 
I fransk følger læreren op på en franskprøve, hvor han havde sat fokus på 
verber, benægtelser, passive pronominer og adjektiver.  
Han lægger meget vægt på at forklare forskelle på dansk og fransk 
grammatik. 
I engelsk fremlægger eleverne et arbejde om sport. 
Eleverne kommer på skift op til tavlen og fremlægger mundtligt for hele 
klassen. Mundtligheden trænes. 
 
 
 
 
 
 



Udviklingsområder 
I en samtale med skolelederen blev drøftet: 
 
A. Danskkundskaber 
Skolens ledelse opfordrer hele tiden forældrene til at tage ders børn med 
ud til forskellige oplevelser frem for at sidde hjemme og se TV. Det 
danske sprog tilegnes gennem samvær med andre danske. 
 
B. Tysk 
Jeg har overfor ledelsen problematiseret, at eleverne ikke har tysk på 
skemaet. Drøftelsen vil blive genoptaget. 
 
C. Skolens etniske sammensætning 
Skolen har tidligere haft en ren tyrkisk profil Det har ændret sig og er en 
udfordring. 50% af eleverne har en tyrkisk baggrund og de sidste 50% en 
anden: somalisk, arabisk, bosnisk eller turkmenisk. 
 
D. Idræt 
Skolen har igangsat mange sportsaktiviteter og fået sat struktur på 
idrætsundervisningen. Der er ansat en idrætskompetent medarbejder, 
som igangsætter aktiviteterne i både undervisningstiden og i pauserne. 
Der er investeret i udendørsarealerne, så de tilgodeser idrætsaktiviteter. 
Skolen har ikke indledt samarbejde med idrætsklubberne. 
 
E. Naturfagsundervisning 
Skolen har ansat en universitetsuddannet lærer med henblik på at højne 
den faglige standard. 
Faglokalet i natur/teknik er stadig under opbygning. Skolelederen giver en 
status på tilsynsbesøget i efteråret 2008.  
 
F. Aktiv fritid 
Skolens ledelse informerede om børnenes fritidsaktiviteter: sport, 
lektiehjælp, spejder, osv. 
 
G. Afslutning af byggeri 
Efter 2 år er fejl og mangler endnu ikke udbedret, men er en løsning er 
nært forestående. 
 
H. Hærværk 
Da skolen flyttede til Hasselager var den udsat for flere tilfælde af 
hærværk. Noget tyder på at det er overstået. Skolen har fået et godt 
forhold til lokalområdets beboere. 
 
Det faglige niveau/udbytte 
Undervisningen er på højde med undervisningen i folkeskolen. 



På Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk er karaktererne 
for Folkeskolens Afsluttende Prøver (maj 2007) offentliggjort. 
Heraf fremgår det, at Selam Friskoles karakterer i de fleste fag er i 
middelområdet. Dog er karaktererne i fysik/kemi et stykke under middel. 
 
Konklusion 
Det er den tilsynsførendes skøn, at 
 undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen 
 afgangselevernes års- og prøvekarakterer er, bortset fra fysik/kemi, i 

middelområdet. 
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Børn & Unge, Århus Kommune 
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