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Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2008/2009 
 
Der har været gennemført tilsynsbesøg 21. november 2008, 1. 
april 2009 samt 23.april 2009. 
 
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. 
 
Selam Friskole består af børnehaveklasse og 1. - 9. klasse, hvor børnene 
undervises samlet gennem hele skoleforløbet. Der er ca. 200 elever. 
 
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 (1.klasse), 
matematik (6.klasse) engelsk (4.klasse), og religion ( 7.klasse).  
Undervisningen er på højde med en tilsvarende undervisning i 
folkeskolen. 
 
Indtryk fra undervisningen 
I dansk i 1.klasse øver klassen bogstaver. 
I fælleskab arbejder klassen med øvelser af typen: 
Hvilke ord på to bogstaver ender på ” o ” ? 
Hvilke ord på tre bogstaver har ” a ” i midten ? 
Hvilke ord på to bogstaver ender på ” e ” ? 
Øvelserne foregår i fælleskab på tavlen, dernæst i bøgerne og til sidst i 
fællesskab igen. 
Skolen benytter sig af holddeling, så nogle af de dygtige elever er taget 
ud af klassen sammen med en anden lærer. 
 
I matematik i 8.klasse arbejder klassen med ligninger og taltræning 
(gange og dividere, lægge til og trække fra på begge sider af et 
lighedstegn). 
Klassen benytter lærebogssystemet MATEMATRIX, som er et meget 
benyttet system i folkeskolen 
Der er en afslappet, glad og konstruktiv stemning og arbejdsform i 
klassen. 
 
I engelsk i 4.klasse arbejder klassen med at lære måneder, ugedage og 
datoer på engelsk. 
Efterfølgende arbejdes med en tekst fra deres textbook. 
Der er god dialog om udtale, stavemåder, osv. 
Læreren har et godt samarbejde med klassen- godt blik for hver enkelt 
elev og en bestemt men meget venlig tone. 
 
I religion i 7.klasse arbejder klassen med et hæfte om døden. 
Undervisningen er meget fokuseret på den muslimske opfattelse af 
døden. 
Læreren tilkendegiver at hun er af den opfattelse, at hun informerer og at 
der ikke er tale om tvang. 
Tilsynet tilkendegiver, at en bredere drøftelse af forskellige religioners syn 
på døden bør overvejes. 
 
Ved morgensamlingen blev der bedt bøn. Herefter fik eleverne en række 
praktiske informationer. 
 
Udviklingsområder 
I en samtale med skolelederen blev drøftet: 



 
A. Ny legeplads 
Skolen har fået godkendt den nye legeplads 
 
B. Personalepolitik 
Skoleledelsen arbejder på at beskrevet den samlede personalepolitik for 
alle ansatte. 
 
C. Temadage i historie 
Skolen vil afholde en temauge, med overskriften ”Danmarks historie” 
 
D. Egen børnehave 
Skolen starter sin egen børnehave 
  
E. PISA-undersøgelsen  
Skolen har deltaget i PISA-undersøgelsen 
 
F. Særlige pædagogiske tiltag 
Skolen arbejder med læseraketten (IBIS). 
Skolen har haft et pædagogisk arrangement om Coperative Learning, som 
efterfølgende skal implementeres.  
 
G. Undervisningsministeriet 
På baggrund af en anonym henvendelse til Undervisningsministeriet i 
foåret 2008 har skolen haft et længere sagsforløb vedrørende 
undervisningen indhold i blandt andet historie og samfundsfag og om det 
psykiske arbejdsmiljø. 
Børn og Unge har ikke været en del af dette sagsforløb, men er blot 
blevet orienteret af skolens ledelse. 
 
H. De praktisk-musiske fag 
Jeg meddelte skolens ledelse, at det stadig er et problem, at eleverne 
ikke modtager undervisning i de praktisk-musiske fag i tilstrækkeligt 
omfang. Det har været drøftet ved flere tidligere tilsynsbesøg. 
Opgaven skal løses i nær fremtid. 
 
Det faglige niveau/udbytte 
På Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk er karaktererne 
for Folkeskolens Afsluttende Prøver (maj 2008) offentliggjort. 
Karaktergennemsnittet på 7,6 i engelsk er tilfredsstillende, hvorimod et 
karaktergennemsnit på 3,2 i matematisk problemløsning er bekymrende. 
Karaktererne i fysik/kemi et stykke under middel. 
 
 
 
 



Konklusion 
Det er den tilsynsførendes skøn, at undervisningen ikke står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
Der er overværet undervisning i dansk, matematik, engelsk og religion og 
hvor undervisningens kvalitet har været på højde med folkeskolens. 
Det er midlertid ikke acceptabelt, at Eleverne fortsat ikke modtager 
undervisning i de praktisk-musiske fag i tilstrækkeligt omfang.  
 
Der vil blive fulgt op på disse områder ved tilsynsbesøgene i skoleåret 
2009/2010.  
Skolen skal udarbejde en plan for, hvordan den vil tilgodese 
undervisningen i de praktisk-musiske fag. Det er tilsynets forventning at 
den vil indgå i planlægningen af skoleåret 2010/2011, således at fagene 
fremover tilgodeses. 
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