
Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Rudolf Steiner Skolen, 
Skanderborgskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
745008

Skolens navn:
Rudolf Steiner Skolen, Skanderborg

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Britta Toft  

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

05-03-2018 9.klasse Matematik Naturfag Britta Toft  

05-03-2018 1.klasse Engelsk Humanistiske fag Britta Toft  

21-03-2018 3.klasse Regning Naturfag Britta Toft  

21-03-2018 2.klasse Tysk Humanistiske fag Britta Toft  

21-03-2018 3. klasse Håndarbejde Praktiske/musiske 
fag

Britta Toft  

05-04-2018 6. klasse Historie Humanistiske fag Britta Toft  

05-04-2018 7 klasse Engelsk Praktiske/musiske 
fag

Britta Toft  

05-04-2018 4. klasse Eurytmi Praktiske/musiske 
fag

Britta Toft  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Det har i dette skoleår været vanskeligt at gennemføre de planlagte besøg, dels på grund af sygdom, dels på grund 
af, at der er foregået anden aktivitet i timerne (forberedelse af forårsfest, forberedelse af skuespil, vikar ved 
sygdom, studieture mv.)

Som det fremgår, er der ført tilsyn inden for alle de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i.



Efter hvert tilsynsbesøg i de enkelte klasser, er der gennemført en samtale med den enkelte lærer om 
undervisningens mål, tilrettelæggelse, materialeanvendelse samt elevernes standpunkter.

Undervisningsplaner mv. er drøftet med skolens ledelse og enkelte lærere.

Ved skolens årsmøde er resultatet af årets tilsyn fremlagt og drøftet med forældrene.

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.

 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

Tilsynsførende gør opmærksom på sin bekymring over:
Det smalle indhold i faget
Den sparsomme anvendelse af materialer
Fraværet af IT i undervisningen
Tilsynsførende har desuden gjort opmærksom på nødvendigheden af at træne elevernes basale, faglige 
færdigheder bl.a. gennem anvendelse af multimodale undervisningsformer og -materialer.

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.

 Uddybning

Tilsynsførende gør opmærksom på sin bekymring over:
Det smalle indhold i faget
Den sparsomme anvendelse af materialer
Fraværet af IT i undervisningen
Tilsynsførende har desuden gjort opmærksom på nødvendigheden af at træne elevernes basale, faglige 
færdigheder bl.a. gennem anvendelse af multimodale undervisningsformer og -materialer.

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.

6.2 Uddybning

Det er tilsynsførendes opfattelse, at skolens undervisning inden for det praktisk/musiske fagområde har et meget 
højt niveau. Bevægelse, musik, 
sang, praktiske færdigheder er dels selvstændige fag med egne undervisningsplaner samt integreret i en meget 
stor del af undervisningen.

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

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

Skolen er ikke prøveafholdende.
Vurderingen er foretaget på baggrund af indholdet i skolens egne undervisningsplaner samt observation af 
undervisningen i henhold til undervisningsplanerne.



Tilsynsførende gør opmærksom på nødvendigheden af at holde fokus på samt træne basale færdigheder.

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

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

Skolen er ikke prøveafholdende.
Vurderingen er foretaget på baggrund af indholdet i skolens egne  undervisningsplaner samt observation af 
undervisningen i henhold til undervisningsplanerne.
Tilsynsførende gør opmærksom på nødvendigheden af at holde fokus på samt træne basale færdigheder.

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

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

Skolen er ikke prøveafholdende.
Vurderingen er foretaget på baggrund af indholdet i skolens egne  undervisningsplaner samt observation af 
undervisningen i henhold til undervisningsplanerne.
Tilsynsførende gør opmærksom på nødvendigheden af at holde fokus på samt træne basale færdigheder.

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

7.8 Årsag

Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

Vurderingen er foretaget på baggrund af indholdet i skolens egne  undervisningsplaner samt observation af 
undervisningen i henhold til undervisningsplanerne.
Historie optræder som selvstændigt fag og er desuden integreret i mange andre fag (dansk, hjemstavnslære mv.)



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

Ja

8.1 Uddybning

Tilsynsførende gør opmærksom på, at der ikke findes beskrivelse af de tværgående emner: IT og medier, 
færdselslære, erhvervsvejledning samt sexuallære.
Tilsynsførende har givet udtryk for bekymring over et generelt  "smalt" indhold i undervisningen, som skønnes at 
hænge sammen med den sparsomme anvendelse af materialer. Tilsynsførende har således aldrig oplevet, at der 
er anvendt IT i undervisningen eller IT baserede undervisningsmaterialer.

9 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

 Uddybning

Det er tilsynets oplevelse, at skolen lægger vægt på at møde eleverne med respekt for den enkeltes frihed, 
integritet, evner og muligheder. Der bliver lagt vægt på en respektfuld omgangstone.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

Der bliver lagt vægt på, at eleverne ytrer sig og bliver lyttet til samtidig med, at der også lægges vægt på, at den 
enkelte ser og lytter til de andre i fællesskabet. Det er en grundholdning, at alle skal indgå i fællesskabet, samtidig 
med, at den enkelte selv skal være med til at forme det.

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

Ja

 Uddybning



Dette sker hovedsageligt gennem undervisningens indhold og emner.

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 Uddybning

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

Ja

10.1 Uddybning

På opfodring fra skolens ledelse er der dannet elevråd i 9. klasse.

11 Er skolens elever blevet opfordret af skolens leder til at danne elevråd eller på anden 
demokratisk måde varetage deres fælles interesser vedrørende skolen? (jf. friskoleloven § 1, 
stk. 4)?

Nej

11.1 Uddybning

12. Donationer 

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

12.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusiv moms i forbindelse med donatorer, der 

Nej



har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusiv moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv 
moms.

Beløb i kroner

12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

0,00 kr.

13. Tilsynets sammenfatning

Det har i dette skoleår været vanskeligt at vurdere på de opstillede parametre i tilsynserklæringen, idet der ofte er 
foregået andre aktiviteter i undervisningen end de planlagte.

Det er tilsynsførendes vurdering, at undervisningen og elevernes standpunkter generelt står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynsførende gør opmærksom på sin bekymring over:

Det smalle indhold i fagene.

Den sparsomme anvendelse af materialer, herunder fraværet af IT i undervisningen.

Tilsynsførende har desuden gjort opmærksom på nødvendigheden af at træne elevernes basale, faglige 
færdigheder bl.a. gennem anvendelse af multimodale undervisningsformer og -materialer.


