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Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2009/2010 

 
Der har været gennemført tilsynsbesøg den 18.januar, 4.februar og 

8.april 2010. 
 

Tilsynsbesøgene blev gennemført af konsulent Jørgen Korsgaard, Børn og Unge. 
Der blev overværet undervisning og ført samtaler med skolens leder. 

 
Selam Friskole er oprettet i 1993. Skolens elevgrundlag er muslimske børn. I 

skoleåret 2010/11 var der 17 forskellige nationaliteter. 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, matematik, 
engelsk og religion.  

 
Indtryk fra undervisningen 

 

Dansk, 1.klasse 
Klassen opdeles i to grupper. 

Den ene gruppe (7 elever) skal på biblioteket og instrueres i hvordan de låner 
bøger. Der er god læsehygge i læsehjørnet. 

Den anden gruppe har legeaktiviteter/fysisk aktivitet i multirummet. De spiller 
stikbold. 

 
Matematik, 7.klasse 

Klassen arbejder med rumfang og de dertil hørende formler. 
De arbejder med opgaver i bogen (Mat X)- skriver formler, indsætter værdier og 

beregner rumfang. Beregner efterfølgende den manglende værdi i et 
formeludtryk. 

 
Engelsk, 5.klasse 

Der arbejdes med mange forskellige aktiviteter i denne time. 

Som start drøftes og udtales ugedagens navn, dato og årstal. 
Hjemmearbejdet chekkes. Der repeteres gloser, hovedsageligt de svære. 

Der arbejdes med tekstbogen. Der læses og drøftes indhold. 
Læreren gennemgår og drøfter grammatik med eleverne. 

 
Natur og Teknik, 5.klasse 

Læreren skriver en dagsorden op på tavlen for at give overblik over denne 
dobbelttimes forløb. Jeg overværede kun den første af de to timer. 

Lektier, herunder udarbejdet tegnefilm, chekkes. 
Klassens forsøg med såning drøftes. De har sået avocado, æble, oliven, citron, 

mandarin, chili og dadler. Vanding og lys drøftes og forklares. 
Efter en opskrift slutter de af med at lave en lup af folie og en lille linse. 

 
Udviklingsområder 

I en samtale med skolelederen blev drøftet: 

 
A. Skolestyrelsens tilsyn 

Vi drøftede kort Skolestyrelsens tilsyn og var enige om at afvente en 
tilbagemelding fra den. 

 



B. Det praktisk-musiske fagområde. 
I tilsynserklæringen for skoleåret 2008/2009 fik skolen et påbud om at tilgodese 

det praktisk/musiske område. De praktisk-musiske fag tilgodeses nu i langt 
højere grad end tidligere, men skal stadig udvikles på skolen.  

 
C. Karakterlister 

Det blev aftalt at skolelederen fremover fremsender skolens karakterlister fra de 
afsluttende prøver så snart de foreligger. 

 

D. En særlig indsats i forhold til forældre 
Skolens ledelse arbejder løbende på at motivere forældrene til at komme mere ud 

i samfundet fx i naturen. 
Det er meget nødvendigt i forhold til udvikling af børnenes sprog og begreber. 

Det er et meget nødvendigt tiltag, men en vanskelig opgave at løse.  
 

Skolestyrelsens tilsyn 
Skolestyrelsen har i perioden 2008-2010 ført tilsyn med Selam Friskole. 

Skolestyrelsen modtog i 2008 en henvendelse med en bekymring for skolens 
forhold. Henvendelsen drejede sig i særlig grad om, at der på skolen skulle være 

uenighed mellem lærere af henholdsvis dansk og arabisk herkomst, som blandt 
andet vedrørte holdninger til arbejdet med at selvstændiggøre eleverne og at 

skolen af nogle forældre blev set som et alternativ til rejser i forældrenes 
hjemlande, såkaldte ”genopdragelsesrejser”. 

 

Styrelsen har aflagt Selam Friskole tre anmeldte tilsynsbesøg. Besøgene blev 
foretaget den 17.december 2008, den 9.november 2009 og den 14.oktober 2010. 

 
Ved tilsynsbesøget den 17.december 2008 blev der afholdt et møde med skolens 

leder, viceskolelederen og en repræsentant for skolens bestyrelse, og et møde 
med skolens lærere. 

 
Skolestyrelsen har efterfølgende vurderet, blandt andet på baggrund af disse 

møder, det generelle indtryk af skolens virksomhed i og uden for undervisningen, 
som det kom til udtryk for Skolestyrelsens tilsynsmedarbejdere under 

tilsynsbesøgene, skolens indsendte dokumentation og sagens øvrige oplysninger, 
at der ikke er bekymring for, om skolen forbereder eleverne til at leve i et 

samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker 
elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 

menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 

 
Det fremgik af mødet den 17.december 2008, at skolen i indskolingen ikke tilbød 

anden undervisning i det praktisk/musiske fagområde end faget musik. Mødet 
gav anledning til en bekymring for, om skolen på det praktisk/musiske fagområde 



gav en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 

 
Selam Friskole fik 3.maj 2010 påbud om, at skolens undervisning i det 

praktisk/musiske fagområde skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. Skolen skulle opfylde dette ved begyndelsen af skoleåret 2010/2011. 

 
Skolestyrelsen aflagde Selam Friskole et tilsynsbesøg den 14.oktober 2010. Ved 

tilsynsbesøget observerede styrelsen undervisning og holdt møder med skolens 

leder, skolens viceskoleleder og en skolesekretær. 
Skolestyrelsen observerede undervisning fra 1.-7.klasse i fagene sløjd, musik, 

idræt og billedkunst. Den observerede undervisning indeholdt generelt faglige 
relevante elementer og der var tegn på, at undervisningen frem mod slutmålene 

for fagene. Ved mødet samme dag redegjorde skolen for undervisningen i det 
praktisk/musiske fagområde. Skolen har endvidere udleveret dokumentation for 

undervisningen i det praktisk/musiske fagområde. 
På baggrund af sagens samlede oplysninger har skolestyrelsen i skrivelse af 

16.december 2010 meddelt skolen at tilsynet med Selam Friskole afsluttes og at 
Skolestyrelsen ikke foretager sig mere i sagen. 

 
Det faglige niveau/udbytte 

Skolen har fremsendt en udskrift af karaktererne fra Folkeskolens Afgangsprøve 
2010. 

Karaktergennemsnittet i flere fag eller fagområder ligger på karakteren 7 eller der 

over: dansk mundtlig, matematiske færdigheder, engelsk mundtlig og historie. 
Et karaktergennemsnit i fysik/kemi på 3,8 er bekymrende. 

Ved sammenligning af karaktererne ved Folkeskolens afgangsprøve i dansk i 
perioden 2006-2010 er niveauet stabilt og ligger lidt under middel. 

 
Konklusion 

Det er den tilsynsførendes skøn, at skolens undervisning står mål med hvad der 
almindeligvis kræves i Folkeskolen. 

De praktisk-musiske fag tilgodeses i langt højere grad end tidligere, men skal 
stadig udvikles på skolen. Der vil blive fulgt op på det ved tilsynsbesøgene i 

skoleåret 2010/2011.  
 

Jørgen Korsgaard 
Konsulent 

Pædagogik og Integration 

Børn og Unge, Århus Kommune 
 


