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Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2011/2012 
 
Der har været gennemført tilsynsbesøg den 8.december 2011, den 

29.februar 2012 og den 7.marts 2012. 
 

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.  

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. 210 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. 
 

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. 



 
Undervisningen 

Ved tilsynsbesøgene blev der overværet undervisning i dansk, matematik, 
engelsk, biologi og i børnehaveklassen. 

 
Indtryk fra undervisningen 

 
Børnehaveklassen (8.december 2011) 

Klassen leger lege med tabeltræning (bom-leg). Der er tre voksne tilstede, men 

alligevel er det svært for dem at bevare koncentrationen. De er meget urolige.’ 
 

Biologi, 7.klasse (8.december 2011) 
Klassen arbejder i en periode systematisk med en gennemgang af kroppens 

organer: hjertet, lungerne, leveren, osv. 
De ser denne time en film om muskler, led og knogler. Bagefter repeterer de i 

deres grundbog de væsentligste elementer fra filmen. 
 

Dansk, 1.klasse (8.december 2011) 
Klassen ser en film fra det gamle testamente om Josef og Farao. 

De skal bagefter finde tre ord, som de synes beskriver Josef. De vælger: 
hjælpsom, sød og smuk. 

De drøfter ordet ”mirakel” og forsøger at tolke hans drømme. 
 

Dansk, 2.klasse (7.marts 2012) 

Jeg deltager i den første del af en dobbeltlektion. 
Klasselokalet er inspirerende indrettet med bøger og materialer til dansk, 

matematik og biologi. 
Elev skriver dato på tavlen og læreren snakker med hele klassen om dagen i dag 

og hvad de skal arbejde med. Læreren skriver en dagsorden op, som 
undervisningen organiseres efter: 

A) Arbejde med tankekort (gruppearbejde): 
Jeg bliver vred når…. 

Jeg bliver glad når…. 
De arbejder i grupper a 4 elever og læser op på skift for hinanden. 

B) Arbejde med ekstraopgaver i arbejdsbog (skrivetræning, ordtræning, 
grammatik). De arbejder individuelt. Der er stor forskel på hvor langt de er nået. 

C)  Spise madpakker 
D)  Rydde op 

E)  Holde pause. 

 
Matematik, 6.klasse 

Klassen arbejder med brøker. De lærer at lægge brøker sammen og at trække 
brøker fra hinanden. De finder fællesnævner. På skift laver en eleve en opgave på 

tavlen. 



Udviklingsområder 
I en samtale med skolelederen blev drøftet: 

 
A. Bortvisning af elever 

Skolen bortviste i januar 2012 to elever fra 9.klasse pga. hærværk. 
Jeg udtrykte utilfredshed med denne beslutning, da det har sat de to elever i en 

særdeles vanskelig situation. 
Børn og Unge, Aarhus kommune har overfor skolen skriftligt tilkendegivet en 

forventning om at skolen lever op til sit ansvar for at skolens elever får mulighed 

for at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve. 
 

B. Stress 
Skolen arbejder målrettet mod stress (afdækning, møder, samtaler, behandling). 

 
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. Frihed og folkestyre 
Skolen arbejder målrettet på at opfylde lovens krav 

 
E. Faldende arbejdsmoral i 9.klasse 

Lærere og ledelse har en større opgave at løse omkring den faldende 

arbejdsmoral i 9.klasse. Det er yderst uheldigt at arbejdsmoralen falder så tæt på 
de afsluttende prøver. 

 
F. It 

Skolens handleplan for it er under udarbejdelse. 
Skolen har anskaffet it-rygsække. Der er etableret en bedre netforbindelse. 

 
G. Pædagogiske dage 

Skolen gennemfører hvert skoleår 4 pædagogiske dage. I dette skoleår er der sat 
fokus på klasseledelse og konflikthåndtering. 

 
H. Brandøvelse 

Skolen har fået stor ros af myndighederne for deres brandøvelse. Det var godt 
forberedt, godt tilrettelagt og godt gennemført 

 

 
 

 
 

 



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

2012. 
Bortset fra det flotte gennemsnit i projektopgaven på 9,08 ligger 

gennemsnitskaraktererne for samtlige fag på 5,69 eller derunder. Kun to elever 
har over 7 i gennemsnit. 

Det er en tilbagegang i forhold til tidligere skoleår. 
 

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 2012/2013. 
Jeg har overfor skolens ledelse påtalt, at det er uacceptabelt at elever bortvises 

fra skolen i midten af 9.klasse og dermed ikke kan komme til de afsluttende 
prøver.  

 
Jørgen Korsgaard 

Konsulent 
Pædagogik og Integration 

Børn og Unge, Århus Kommune 
 

 


