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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så 
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Parkskolen
Nørregade 99
7400 Herning
Att: Friskoleleder Krista Forum Bach.

parkskolen@parkskolen-herning.dk

Dato:
15-12-2017 Sagsnr.: 09.00.00-P19-9-04

Tilsynserklæring 2017

Parkskolen (Friskole) Skolekode 657036
Nørregade 99, 7400 Herning

Elever: 191 elever, 11 klasser 0.-10. årgang i 1 spor)

Medarbejdere: 13,85 årsværk fordelt på 19 lærere. I SFO er der 2,95 årsværk, 3 uddannede 
og 2 assistenter. Køkken, rengøring og teknisk service udgør 3,5 stillinger.

Tilsynsførende: Britta Andersen, konsulent, Børn og Unge, Herning Kommune.

1. Tilsynets indhold
Som tilsynsførende er jeg forpligtet på særligt at forholde mig til følgende 4 punkter:

1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
2. At skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræ-

ves i folkeskolen
3. At skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre
4. At undervisnings sproget er dansk

Punkt 4 kan opfyldes straks, idet der undervises på dansk. De øvrige punkter vil 
jeg gøre rede for i de følgende afsnit.

2. Tilsynet har fundet sted på følgende tidspunkter i kalenderåret 2017: 
Mandag d. 28.08.17 møde med ledelsen
Torsdag d. 28.09.17 4 lektioner, dansk 2. og 4. kl. historie 4. kl., engelsk 5. kl.
Onsdag d. 22.11.17 4 lektioner, dansk 1. og 6. kl. matematik 1. og 7. kl.
Fredag d. 15.12.17 uanmeldt tilsyn, vikartime i billedkunst 0.-1. kl.
Samtaler med lærerne, ledelsen og eleverne
Observering af skolens hjemmeside.
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Ad. 1.1 + 1.2: Elevernes standpunkt og skolens samlede undervisning

Som det fremgår af skolens hjemmeside svarer fagrækken til folkeskolens fagrække 
og Parkskolen anvender Fælles Mål som mål for undervisningen.
Iagttagelser:
• Skolen råder over lokaler og arealer både ude og inde som udnyttes konstruk-
tivt i undervisningen. 
• Skolen stiller aktuelle og relevante læremidler til rådighed, og lærerne gør brug 
af både analoge og digitale læremidler
• Timer er veltilrettelagte og bliver gennemført under tydelig ledelse af lærerne. 
Det er mit indtryk, at eleverne profiterer af den tydelige og genkendelige klasserums-
ledelse, der anvendes. Det giver mulighed for et stærkt fagligt fokus.
• Der er stor variation i arbejdsformerne, der giver mulighed for differentiering så 
elever mødes med passende udfordringer
• Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne har god mulighed for at tilegne sig de 
grundlæggende videns – og færdighedsområder og de endelige kompetencemål. 
Hvilket fremgår af resultaterne ved afgangsprøverne.

Ad. 1.3: Skolens forberedelse af eleverne i forhold til frihed og folkestyre:

Stemningen på skolen er præget af respekt for den enkelte barn, hvor samtalen med 
eleverne og mellem lærer og elev foregår i et roligt stemmeleje. Eleverne giver frit ud-
tryk for deres synspunkter.  

I undervisningen i dansk i såvel 2. og 6. klasse fik eleverne mulighed for gennem litte-
raturen at forholde sig til forskellige synspunkter på såvel samfundsmæssige som 
personlige problemstillinger 

Det er mit indtryk at eleverne får både indholdsmæssige og erfaringsmæssige forud-
sætninger for at kunne deltage i og bidrage til et mangfoldigt samfund med frihed og 
folkestyre. Tilsynet i 2018 bliver med et særligt fokus på frihed og folkestyre.

3. Afsluttende erklæring:
Parkskolen er efter mit skøn en velfungerende skolen, og den samlede undervisning 
står fuldt ud på mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Den anbefales at det igang-
værende arbejde med tydelig ledelse af klasserummet fastholdes og videreudvikles. 
Undervisningen foregår på dansk, og elevernes standpunkter i dansk, matematik og 
engelsk er meget tilfredsstillende. Skolen forbereder eleverne til et samfund med fri-
hed og folkestyre

4. Udviklingsforslag: 
Opdatering af skoles hjemmeside.

Tilsynsførende

Britta Andersen
Børn og Unge Herning Kommune


