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Tilsynserklæring vedrørende skoleåret 2012/2013 
 
Der har været gennemført tilsynsbesøg den 19.december 2012, den 

29.maj 2012 og den 13.juni 2013. 
 

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 

 
2.klasse Koran (19.december 2012) 

Børnene arbejder med en arbejdsmappe. Læreren skriver arabiske tegn på 

tavlen. 
Der er meget stille. De læser selv. 

Læreren gennemgår 1.sura i koranen. Det er et kapitel som giver et overblik over 
resten af koranen. Børnene læser syngende op efter læreren har gjort det. 

Bagefter læser børnene op en og en. 
Når et barn læser/synger er de andre optagede af alt mulig andet (tegner, ligger 

hen over bordet, leger med en rubricsterning, ordner deres  penalhus ). 
Læreren taler dårligt dansk. 

 
4.klasse natur/teknik (19.december 2012) 

Kalssen skal spille et norsk computerspil om at bygge broer. 
Ikke alle elever har installeret Java. Derfor virker programmet ikke hos alle 

elever. 
Læreren har svært ved selv at finde ud af at downloade Java. 

Timen bliver usammenhængende. Flere børn spiller andre spil. 

Formålet med timen var ikke tydeligt. 
 

2.klasse dansk (29.maj 2013) 
Klassen starter med at få nye pladser. Borde flyttes rundt. Der laves anden 

bordopstilling. 
De har nu fået ny makker og laver denne opgave resten af timen: 

Skriv så meget godt du kan om din nye sidekammarat og om hvad dugod til og 
kan hjælpe min sidekammarat med. 
 

8.klasse engelsk (13 juni 2013) 

Jeg kommer ind midt i timen. 
De har en fælles drøftelse på  engelsk om en rap-tekst de har læst. 

Lærer stille spørgsmål og  eleverne svarer. lærer følger op på svarene med nye 
spørgsmål. 

Det er bemærkelsesværdigt at eleverne sidder i den nederste halvdel af lokalet  
mens læreren sidder øverst i lokalet. Der er mindst 3 meter mellem katederet og 

det forreste elevbord . 
Der er en del sprogligt dygtige elever i klassen. De taler godt engelsk. 

Skal nu arbejde i grupper med at oversætte teksten. De bruger PC. 

Gruppearbejdet fungerer godt. 
 



5.klasse matematik (13 juni 2013) 
Klassen benytter lærebogssystemet matematrix. Lærer gennemgår det de skal 

arbejde med i bogen , opgave for opgave. 
De arbejder med brøker: 

-Opgave hvor de skal forlænge og forkorte og efterfølgende sætte i 
størrelsesorden 

-Opgave hvor de skal lave brøker om til decimaltal.  
 

Det faglige niveau/udbytte 

Karaktererne fra Folkeskolens Afgangsprøve 2013, udviser et varierende resultat i 
den nedre del af middelområdet. 

 
Konklusion 

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

Skolens faglige niveau skal til stadighed forbedres. 
Specielt skal den lærer der underviser i koran forbedre sine danskkundskaber. 
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