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Foregår undervisningen pa dansk? 
Ja, undervisningen foregår pa dansk. 
  
Vurderer tilsynsførende, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med 
frihed og folkestyre? 
Ja, jeg vurderer, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og 
folkestyre. 
  
Hvilke klasser og fag har været omfattet af tilsynet? 
Tilsynet er foregået som en dialog med skolelederen og med fokus på forskellige temaer:  

- elevernes faglige standpunkter  
- balancen mellem humanistiske, naturvidenskabelige og praktisk-musiske fag 
- didaktik og undervisningens organisering 
- refleksiv professionel praksis 
- hjælp til elever med særlige behov 
- forældresamarbejde 
- samarbejde med socialforvaltning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 
- mangfoldighed, ligeværd og dannelse - herunder digital dannelse 
- fællesskab, inklusion og legegrupper 

 
Hvordan vurderer tilsynsførende elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk 
og historie? 
Jeg vurderer, at elevernes standpunkt svarer til, hvad der forventes i folkeskolen. 
 
Hvorvidt, vurderer tilsynsførende, ud fra en helhedsvurdering, at skolens samlede 
undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 
Jeg vurderer, at skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der kræves i 
folkeskolen. 
  
Hvorvidt vurderer den tilsynsførende, at det er relevant at udtale sig om enkelte elever 
eller grupper af elever, som skiller sig ud, f.eks. fordi den tilsynsførende vurderer, at 
de, i kraft af deres behov eller standpunkt, har behov for specialundervisning? 



Jeg vurderer ikke, at det er relevant med udtalelser om enkelte elever eller grupper af elever, 
da jeg gennem samtale med skolelederen får indtryk af, at skolen tager ansvar for at hjælpe 
elever med særlige behov og modtager pædagogisk vejledning fra PPR. 
 
Mit overordnede indtryk af skolen 
Jeg oplever Vejlernes Naturfriskole som en god skole og en kompetent og tryg ramme for 
elevernes læring og dannelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 






