
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 for Skorpeskolen:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
280447

Skolens navn:
Skorpeskolen

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Tommy Weien

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

13-11-2020 1. - 9. klasse Projekt uge Naturfag Tommy Weien

11-06-2021 1. - 9. klasse Møde Humanistiske fag Tommy Weien

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Fredag d. 13/11 2020:

Årets første besøg blev først muligt i November 2020 grundet Covid 19. Besøget var stadig omfattet af 
begrænsninger og forbehold, da Covid stadig var på sit højdepunkt. 

Mit besøg startede som altid med et møde med skolens rektor Jesper, hvor vi snakkede om tidens forandringer, 
hvorledes de har håndteret udfordringerne med Covid, hjemmeundervisning og diverse retningslinjer for elever 
og lærere på skolen. Helt tydeligt at skolens ledelse og lærer stab har brugt meget energi på at være 
omstillingsparate,  og har ydet en ekstraordinær indsats i dette skoleår.

Første besøg var nøje udvalgt, da det var sidste dag i skolens fælles Projekt uge, hvor de som tidligere år lavede " 
Skorpe Byen ". Tidligere har undetegnede overværet en del " Normal " undervisning, og det var derfor en god 
lejlighed, at få et indblik i hvorledes skoler arbejder projektorienteret.



Hver årgang på skolen bidrager til dette projekt, som er en fælles virtuel by. Her produceres og laves kreative 
løsninger i mange genrer - bagning, juleværksteds kreationer, kunst, historier, film, historier, 3D, IT. 
...Humanistisk, naturfagligt og pratisk/ musisk. Undertegnede havde glædet sig meget til at opleve skolen i et 
fælles projekt. Der er ingen tvivl om at, når man besøger skolen og færdes blandt ansatte og elever, så mærker 
man at alle brænder for innovation og entreprenørskab, og dette kunne også mærkes omkring dette projekt.

Den virtuelle by havde en klasse som var torvholder på projektet, og her arbejdede lærere og elever på højtryk, 
for at samle alle klassernes indslag og udgive dem i " Skorpebyen". Grundet Covid var det lidt anderledes end 
tidligere år, hvor forældre kunne komme og besøg projektet på skolen, som en del af afslutningen, men 
restriktionerne gjorde at dette ikke kunne lade sig gøre. Til gengæld havde hver familie nu mulighed for at besøge 
den virtuelle by hjemmefra.

Hele projektet viste hvor stor sans for innovation at skolens ansatte og elever har, og det var tydeligt at de er vant 
til at tage ejerskab af projekter, og at de er godt skolet i at arbejde med projekt arbejdsformen. Jeg besøgte stort 
set alle klasser i projektet, og alle steder oplevede jeg glæde, koncentration, arbejdsiver, utrolige kreative 
kundskaber og en masse stolte elever. En stor variation i klassernes bidrag, og det summede af innovation og 
læring.

Skopeskolen er en af to Apple certificerede skoler i landet, og det betyder at Apple anerkender skolens måde at 
benytte teknologi i undervisnngen. Dette ses tydeligt og skolens personale og elever har gode IT kundskaber, og er 
dygtige til at koble det til de projekter de arbejder med - i hverdagen og projektuger. Alle er bekendte og trygge 
ved mediet, og de er gode til at skabe, og det foreløbige resultat jeg oplevede på dagen, var overvældende og 
virkelig beundringsværdigt. Skolen summede af process og innovation.

I løbet af skoleåret 2020/2021 har undetegnede haft en god dialog med skolen og dennes ledelse, og der er blevet 
tid til at mødes trods restriktioner. På møderne er der blevet snakket fortid, nutid og fremtid, og man spores en 
forståelig stolhed hos rektor, når han snakker om skolen. Året har budt på skiftende retningslinjer, som man skulle 
forholde sig til, og det har givet store udfordringer, men skolen har navigeret yderst proffesionelt i alt denne 
usikkerhed, og er kommet godt igennem. 

Teams er blevet brugt flittigt, og alle har tænkt ud af boksen, og skabt nye rammer for undervisningen, da der i en 
lang periode var hjemmeundervisning. Igen har skolens ansatte været kreative, og de har formået at skabe 
variation og tryghed i en utryg og isoleret hverdag for rigtig mange elever. De har stadig haft fokus på fælleskabet, 
men på afstand, og samtidig har de leveret et godt fagligt indhold.

Der er altid nye ideer i spil på Skorpeskolen, og på besøgene mærker man et godt kollegialt fælleskab og en lyst til 



at yde sit bedste, både i og udenfor undervisningen.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Jeg har kun oplevet en meget stor faglighed inden for fagområdet i alle de lektioner jeg har overværet, og i de 
samtaler jeg har haft med ansatte på skolen. Skolen bærer tydeligt præg af dygtige undervisere, med faglig 
stolhed og arbejdsglæde.
Skolen står klart mål med folkeskolen i dette fagområde.

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.



5.1 Uddybning

Jeg har kun oplevet en meget stor faglighed inden for fagområdet i alle de lektioner jeg har overværet, og i de 
samtaler jeg har haft med ansatte på skolen. Skolen bærer tydeligt præg af dygtige undervisere, med faglig 
stolhed og arbejdsglæde.
Skolen står klart mål med folkeskolen i dette fagområde.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Jeg har kun oplevet en meget stor faglighed inden for fagområdet i alle de lektioner jeg har overværet, og i de 
samtaler jeg har haft med ansatte på skolen. Skolen bærer tydeligt præg af dygtige undervisere, med faglig 
stolhed og arbejdsglæde.
Skolen står klart mål med folkeskolen i dette fagområde.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

Der gives desuden en flidsvurdering på alle klassetrin (undtaget 0. klasse). Der vurderes efter karakterskalaen for 
skovskorperne og efter et alternativ system for strandskorperne. Flidsvurdering peger frem mod den endelige 
parathedsvurdering i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning

Der gives desuden en flidsvurdering på alle klassetrin (undtaget 0. klasse). Der vurderes efter karakterskalaen for 



skovskorperne og efter et alternativ system for strandskorperne. Flidsvurdering peger frem mod den endelige 
parathedsvurdering i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Der gives desuden en flidsvurdering på alle klassetrin (undtaget 0. klasse). Der vurderes efter karakterskalaen for 
skovskorperne og efter et alternativ system for strandskorperne. Flidsvurdering peger frem mod den endelige 
parathedsvurdering i forhold til valg af ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Som tilsynsførende for Skorpeskolen, kan jeg bekræfte at skolens samlede undervisningstilbud, står mål med 
folkeskolen. 

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som 
det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning



13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

Skolen benytter kønsopdelt undervisning i de faglige situationer hvor dette giver mening. Det kan være idræt, på 
samme vilkår som i folkeskolen.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Der tages hensyn til, at skolebestyrelsen og ansatte består af begge køn.

17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja



17.1 Uddybning

Skorpeskolen har et meget aktivt elevråd, som flere gange årligt tager initativ til aktivitetsdage. I juni havde de 
blandt andet sørget for en aktiv trivselsdag, hvor der blev hygget med boldspil, sjove lege og spil på stranden og 
badeklassebilleder. Elevrådet har en tydelig rolle og medindflydelse på skolen.

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

21. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

21.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Fonden DKOnk v/Carsten Siems
Gøgevangen 15, 3230 
Græsted

150000,00

Ja



21.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

150000,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

"Det, jeg kan forestille mig, kan blive til virkelighed"

Disse ord er en del af skolens værdi grundlag, og det kan også mærkes i hverdagen på skolen, hvilket i sig selv er en 
succes. Der opfordres til at gøre sig umage, og det er også den oplevelse man får, når man besøger klasserne og 
iagtager undervisningen eller projektarbejde. 

På mine besøg mødes jeg altid af imødekommende og meget venlige elever og ansatte. Der er en god stemning på 
skolen, og man føler sig altid velkommen. 

Generelt mærker man en skole som har en vision, om at alle elever kan udvikle sig til at være et individ i et 
fælleskab. At alle elever kan, hvis de selv tror på det, og skolen skaber utvivlsomt nogle trygge og udviklende 
rammer for alle på Skorpeskolen. Skolen virker som et sundt, motiverende og unikt sted at arbejde og gå i skole, 
og indtrykket understøttes ved hvert besøg og i samtaler med ansatte og elever.

Til trods for epedemien i indeværende skoleår, har Skorpeskolen vist, at den bestemt står mål med ministeriets 
krav og retningslinjer. 

Alle på og omkring Skorpeskolen ønskes god sommer og tak for skoleåret 2020/2021.

De bedste hilsner

Tommy Weien


