
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 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

29-10-2019 5. kl. Matematik Naturfag Tommy Weien

29-10-2019 9.X Dansk Humanistiske fag Tommy Weien

29-10-2019 0. klasse Matematik Naturfag Tommy Weien

29-10-2019 8. klasse Geografi Naturfag Tommy Weien

19-06-2020 8Y Dansk Humanistiske fag Tommy Weien

19-06-2020 5. kl. Kulturfag Humanistiske fag Tommy Weien

19-06-2020 7X Sience / 
Matematik

Naturfag Tommy Weien

19-06-2020 1. klasse Matematik Naturfag Tommy Weien

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

I indeværende skoleår 2019/2020 har undetegnede haft samtaler og møder med skolens leder Jesper Storm 
Nørskov, og derudover har der været to besøg hvor undervisningen er blevet overværet på forskellige klassetrin.

Ved samtlige besøg, har det været en yderst positiv oplevelse at besøge Skorpeskolen, hvor alle ansatte og elever 
giver et indtryk af gode, fælles og udviklende værdier. Der leveres en god hverdag for alle på Skorpeskolen, og 
man får hurtigt en fornemmelse at et rart sted med masser af læring.



Første besøg  29-10-2019:

1. Lektion er matematik i 5. klasse med klassens lærer. 

Eleverne sidder klar til undervisning, og man får hurtigt en fornemmelse af, at alle i klassen kender til 
arbejdsgangene og de bidrager alle til en meget faglig undervisning. De arbejder med Ipads som værktøj, og 
gennemgår forskellige emner som : Breddeopgaver, Division og Whiteboard benyttes interaktivt af både elever og 
lærer. Undervisningen er meget forberedt og der arbejdes godt og alle elever virker aktive i undervisningen.  
Læreren bruger også tid på et Brain Break - hvor klassen danser en morgendans med hjælp fra Youtube, for 
derefter at arbejde koncentreret med regnemetoder igen. Ingen elever benytter Ipads til andet end undervisning.

2. lektion er 9. kl. i Matematik i " Møllen ".

Undervisningen foregår i en meget smuk nabo bygning kaldet " Møllen", og klassen arbejder med Statestik i 
Numbers, som er Apples regneark.

Klassen arbejder selvstændigt og koncentreret med de opgaver som er blevet gennemgået, og alle virker til at 
være fokuserede og igang. Ingen benytter deres device til andet end skolearbejde, og der er en god og rolig 
stemning.

3. Lektion er besøg hos 0. klassen, hvor klassen lærer har skabt et hyggeligt læringsrum i de gamle bygninger. Alle 
kender dagsorden og arbejdsprocesser, og de går hurtigt igang med emnet i  matematik, "spejling af figurer". En 
god stemning i klassen, en god tone begge veje, og alle elever bliver set, hørt og spurgt. Rolige rammer hvor det 
faglige arbejde fylder, og samtidig mærkes trivsel og glæde fra alle i rummet. God klasserums ledelse.

4.Lektion er Geografi med 8. klasse. Emnet er Demografi, og klassens lærer gennemgår  en Transitionsmodel, med 
god deltagelse fra eleverne. Alle kender rammen og indholdet, og der arbejdes selvstændigt efter gennemgang, 
og igen inddrages elevernes Ipads, som er et gennemgående redskab for alle elever på skolen. Der benyttes online 
undervisningsportal, samt egne  lærerproducerede materialer til gennemgangen. En god lektion hvor der blev 
arbejdet godt, og et af fokusene var tydeligt, eleverne skulle arbejde med egne løsningsforslag.

Andet besøg 19-06-2020:



Besøget var blevet udskudt flere gange, da Corona desværre gjorde sit indtog i foråret 2020. Skolen skal have stor 
ros for at have været proaktive i denne svære tid, og både elever og lærere gav udtryk for, at de havde fået det 
bedste ud af nødundervisningen under Corona perioden.

En speciel dag for skolen, da dette var 9. klassernes sidste skoledag. En god mulighed for undtegnede til at opleve 
en anderledes dag på skolen. Dagen har været længe ventet, selvom retningslinjerne har været ændret flere 
gange, men Skorpeskolen havde formået at finde deres rammer for dagen, så undetegnede blev mødt at glade og 
festklædte 9. klasses elever fra morgenstunden af. Dagen igennem var dette selvfølgelig i fokus, men der foregik 
samtidig undervisning i klassen. 

1. lektion foregik i 7. klasse, hvor eleverne sad klar til undervisning fra start af, og først efter afspritning af Ipads, 
blev dagens velforberedt arbejde gennemgået af klassens lærer. En rigtig god interaktion mellem lærer og elever, 
og deres IT værktøj blev benyttet i hele undervisningen, og det ses også tydeligt her, at det er en integreret del af 
undervisningen. Et fagligt højt niveau og det bemærkes at, alle elever turde sige noget og at der var både plads til 
faglighed og rummelighed. God faglig sparring mellem læreren og eleverne, som var yderst engagerede.

2. lektion foregår i 8. klasse med Dansk. Her har klassen arbejdet med et Forfatterskab den seneste tid, og de 
arbejdede videre selvstændigt i grupper på deres Ipads. God stemning i klassen, som p.g.a Corona retningslinjer, 
var opdelt fysisk i to lokaler. Klassens lærer klarede den udfordring fint, og der var dette til trods et godt 
læringsmiljø og alle elever blev set og hørt. Undervisningen sluttede før tid, da de skulle på gårdspladsen og synge 
for 9. klasses elever og der skulle kastesmed karameller. Festligt !

3. lektion var Kulturfag i 5. klasse. Her var klassen i færd med at fremlægge " Fremtidsprojekter ", og 
undertegnede ovreværede en præsentation om "Fremtidens selvkørende biler ". En god oplevelse, hvor der efter 
præsentationen var en god feedback fra klassen, og ligeledes en god dialog med spørgsmål. Mange aktive elever 
og igen ses det, at alle elever tør tage ordet og snakke på klassen, og stille spørsmål og undres.

4. lektion foregik i 1. klasse, hvor der til trods for tidspunktet på dagen og det varme vejr, var en god 
arbejdskultur, stor faglig aktivitet, og igen elever som kendte rammerne for undervisningen og metoderne. God 
arbejdsro og timen skuttede af med " Fessor løb " med Ipads, hvor de på skolens grund gik rundt og arbejdede 
med matematik spørgsmål. 

Endnu en god oplevelse og et godt indblik i hverdagen på Skorpeskolen.

Skolen er certificeret som Apple Distinguished School, og en blandt få i landet, der er anerkendt af Apple for deres 
brug af teknologien i forhold til undervisningen. Dette opleves også i hverdagen på skolen, hvor alle lærere er 
gode til at benytte dette redskab i deres undervisning, og ligeledes ses det tydeligt, at eleverne er trygge og 



dygtige til at arbejde med denne teknologi. I alle de lektioner som undetegnede har overværet, er disse redskaber 
blevet brugt i undervisningen på en god og supplerende måde. Skolens lærere og elever udtrykker at disse 
redskaber er motiverende for undervisningen og læringen.

Se den konkluderende sammenfatning under øvrige.

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

Undervisningen inden for det humanistiske fagområde opfylder på alle måder kravene fra Ministeriet. Se noter om 
besøgene.

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

Undervisningen inden for det humanistiske fagområde opfylder  på alle måder kravene fra Ministeriet. Se noter 
om besøgene.

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

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

Ja

7.1 Uddybning

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

Ja

8.1 Uddybning



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

Ja

9.1 Uddybning

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

Skorpeskolen benytter ud over karakter vurderingen, også en Flidsvurdering. Flidsvurderingen er udtryk for 
elevens tilgang til undervisningen i form af flid målt på koncentration og motiveret aktiv deltagelse i timerne samt 
lektielavning.

Skolens samlede undervisningstilbud står i høj grad mål med hvad der almindeligvis kræves i skolen.

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. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

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

Ja

16.1 Uddybning

18. Donationer 

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



18.1 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 Nordre Strandvej 129
3150 Hellebæk

135668,00

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

135668,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

I mine besøg på Skorpeskolen, er jeg altid blevet mødt af venlige og yderst imødekommende elever og ansatte. 
Der er en oplevelse af god trivsel på skolen, og elever som ser sine medmennesker, og som respekterer hinanden, 
skolens regler og de værdier skolen står for. Det mærkes at der er fokus på det faglige, og samtidig udvikling for 
den enkelte, samt rummelighed og plads til drømme. 

Skolens kerneværdier er tydelige og ligeldes er der rammer, til udvikling og udnytte af potentiale. 

Generelt opleves Skorpeskolen som et sundt, motiverende og unikt sted at gå i skole, og dette indtryk 
understøttes af samtaler med elever og lærere på skolen.

Igennem hele skoleåret 2019/2020 har jeg oplevet en dygtig, ambitiøs og imødekommende ledelse, som har 
visioner og ambitioner på Skorpeskolens vegne. 

Det kan derfor konkluderes, at Skorpeskolen står mål med Ministeriets krav og retningslinjer. 

Skorpeskolens ledelse, lærere, forældre og elever ønskes en god sommer, og jeg sætter stor pris på jeres måde at 
tage imod mine besøg på.

Ja



27/6  2020

Tommy Weien


