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Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2010/2011 
 
Der har været gennemført tilsynsbesøg den 7.oktober 2010 og 12.maj 

2011. 
Desuden deltog jeg i skolens kulturdag den 28.maj 2011. 

 
Jeg overværede undervisning og førte samtaler med skolens leder. 

 
Selam Friskole er oprettet i 1993. Skolens elevgrundlag er børn af anden etnisk 

oprindelse. Mange etniske grupper er repræsenteret, hvilket har afløst at skolen 
tidligere i overvejende grad har bestået af 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 2009. 
 

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. 
 

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, håndarbejde, sløjd, hjemkundskab og musik. 
 

Indtryk fra undervisningen 
 

Dansk, 9.klasse 
Klassen skal fremlægge en beskrivelse og en analyse af et billede af H.C. 

Andersen. Hvad er budskabet og hvem er målgruppen? 

Et andet billede- ”den forbudte reproduktion”- drøftes. En elev beskriver billedet 
og læreren drøfter med hele klassen. 

Til sidst arbejder klassen med en tekst af Hans Scherfig: Butleren. 
 

Matematik, 8.klasse 
Klassen arbejder med funktioner. 

Lektier gennemgås. På baggrund af teorien om Coperative Learning retter 
eleverne to og to sammen. 

De arbejder med kopiark med opgaver om funktioner. 
 

Engelsk, 7.klasse 
Klassen har arbejdet med forskellige lande i grupper. 

De fremlægger for hinanden. Det er en øvelse som forberedelse til at de skal gøre 
det for 6.klasse senere. 

Den gruppe jeg overværende arbejdede med Irland: Facts om landet, flaget, 

Dublin, Belfast, nationalsport, populære navne, instrumenter, osv. 
Gruppen var oppe ved tavlen for at vænne sig til at have publikum. 

 
Håndarbejde, 4.klasse 

Børnene skal brodere med forskellige typer sting. 
Produktet bliver en dekoration af et pudebetræk. 

Læreren introducerer. Eleverne arbejder individuelt med tegning af et motiv på 
det stof de skal brodere på. Herefter broderer de. 

 
Sløjd, 5.klasse 

Børnene arbejder med hver deres projekt: laver sværd, kasse, køkkenredskab, 
baseballbat og fuglekasse. De lærer at benytte forskelligt slags værktøj: fil, 

hammer, sav, osv. 
 

Hjemkundskab, 6.klasse 

Halvdelen af klassen laver frugtsalat og den anden halvdel dækker bord. 
 

 
 

 



Musik, 1.klasse 
Læreren arbejder med et antal forskellige aktiviteter: synger årstidssange og 

andre kendte danske sange, forbereder deltagelse i arrangement i musikhuset, 
farvelægger forskellige musikinstrumenter og introduktion til Mozart. 

  
 

Udviklingsområder 
I en samtale med skolelederen blev drøftet: 

 

A. Skolestyrelsens tilsyn 
Vi drøftede kort Skolestyrelsens tilsyn, som nu er afsluttet. 

 
B. Ranglistning af skoler 

Kommunernes og regionernes evalueringsinstitut, KREVI lavede i 2011 en analyse 
af grundskolers undervisningseffekt, d.v.s. en analyse af, hvilke skoler der får 

størst effekt ud af undervisningen i forhold til elevernes forskellige sociale 
udgangspunkt, m.a.o. hvor meget skolerne ændrer på det, man kunne forvente. 

Selam Friskole blev placeret på en 5. plads på landsplan og på en 1. plads i hele 
Jylland med en score 1,3898 point. 

Undervisningsministeriet udarbejdede rapporten ”Socioøkonomiske referencer for 
grundskolekarakterer”.  

Beregningerne heri resulterede i at Selam Friskole kom på en 5. plads blandt 
samtlige øvrige privatskoler i Aarhus, med en sammenligningsforskel på +0,4. 

 

C. Det praktisk-musiske fagområde. 
De praktisk-musiske fag tilgodeses nu i langt højere grad end tidligere, men skal 

stadig udvikles på skolen.  
Det er vanskeligt for skolen at skaffe musiklærere. 

 
D. Coperative Learning 

Skolen arbejder målrettet med denne metode. 
 

E. Elevernes undervisningsmiljø 
Der arbejdes målrettet med elevernes undervisningsmiljø i samarbejde med 

DCUM- Dansk center for undervisningsmiljø. 
 

F. Elevråd 
Skolen arbejder løbende på at inddrage eleverne i forskellige beslutninger. 

 

G. Personale 
2 lærere er sygemeldt, 2 lærere er gået ned i tid pga. efteruddannelse og der er 

ansat 2 nye lærere. 
 

H. APV 



Skolen arbejder målrettet med undervisningsmiljøet. 
 

Det faglige niveau/udbytte 
Skolen har fremsendt en udskrift af karaktererne fra Folkeskolens Afgangsprøve 

2011. 
Der er fagområder, hvor karaktergennemsnittet ligger over 7: dansk læsning og 

retstavning samt dansk mundtlig. 
I de øvrige fag ligger karaktergennemsnittet under 7. 

I den forrige tilsynserklæring udtrykte jeg bekymring over et karaktergennemsnit 

i fysik/kemi på 3,8. Det er steget til 5,78, hvilket er en betydelig fremgang. Dog 
vil jeg pege på, at karaktererne i faget har en spredning fra 0 til 12. Der har 

været 11 elever i 9.klasse, men kun 9 har været til prøve i fysik/kemi. Heraf har  
4 elever fået karakteren 2 eller derunder. 

 
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 igen blive fulgt op på det ved tilsynsbesøgene i 

skoleåret 2011/2012.  
 

Jørgen Korsgaard 
Konsulent 

Pædagogik og Integration 

Børn og Unge, Århus Kommune 


