
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Rudolf Steiner skolen i Silkeborg:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
743026

Skolens navn:
Rudolf Steiner skolen i Silkeborg

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Thomas Aas Grandahl 

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

24-09-2019 7./8. klasse Dansk Humanistiske fag Thomas Aas Grandahl 

24-09-2019 11. 
specialklasse

Dansk Humanistiske fag Thomas Aas Grandahl 

26-09-2019 3./4. klasse idræt Praktiske/musiske 
fag

Thomas Aas Grandahl 

20-05-2020 7./8. klasse Fysik Naturfag Thomas Aas Grandahl 

20-05-2020 3./4. klasse Dansk Humanistiske fag Thomas Aas Grandahl 

20-05-2020 11.specialklasse Dansk/Natur Naturfag Thomas Aas Grandahl 

20-05-2020 5./6.klasse Dansk Humanistiske fag Thomas Aas Grandahl 

20-05-2020 5./6. klasse Sløjd og 
håndarbejde

Praktiske/musiske 
fag

Thomas Aas Grandahl 

20-05-2020 9./10 klasse Tysk Humanistiske fag Thomas Aas Grandahl 

27-05-2020 2.klasse Dansk Humanistiske fag Thomas Aas Grandahl 

27-05-2020 7./8. klasse Dansk Humanistiske fag Thomas Aas Grandahl 

27-05-2020 5./6. klasse Sammenspil Praktiske/musiske 
fag

Thomas Aas Grandahl 



2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Dette skoleår blev ikke som planlagt pga. Covid-19. 

Det gjorde tilsynene heller ikke. 

Hovedårsagen var nødundervisningen, dels hjemmeundervisningen fra 13. marts til 15. maj og dels 
nødundervisningen, der blev iværksat efter åbningen af skolerne den 18. maj 2020. Derfor har jeg talt med både 
dansk, matematik- og engelsklærerne på skolen og fået en dialog om undervisning, læreplanerne og den faktiske 
gennemførelse af disse. 

Til trods for den ændrede hverdag har skolen været hurtig og effektiv til at stille et skoletilbud op, som ligner den 
almindelige undervisning til forveksling, både m.h.t. fag og dagens længde, ret imponerende og også et stort 
cadeau til alle lærerne for at trække det store læs i en omstillingskrævende situation. Der er blevet byttet klasser 
lærerne indbyrdes, for at tilgodese sociale og faglige behov ved eleverne samt undervist i 2 klasselokaler ad 
gangen.

Under hjemmeundervisningsperioden brugte lærerne "Zoom video communications" og i min snak med dem om 
brugen af denne elektroniske platform, slog det mig at de havde været konsekvente, reflekterende og ambitiøse i 
den pludselig opståede virkelighed.

Denne skoleårs erklæring bliver af ovenstående grunde lavet på et anderledes grundlag end ellers, med de 
begrænsninger og ændringer det har givet.

Mine besøg har også i dette skoleår båret præg af en god dialog med lærere og øvrige ansatte, en kommunikation 
der er blevet bedre og bedre, efterhånden som jeg er blevet et genkendeligt ansigt på skolen.

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

Når undervisning omkring revolutioner i hovedfag knyttes an med læsning af George Orwells "Animal Farm" giver 
det mening for børnene og fagene støtter hermed op omkring hinanden, et godt eksempel på at i god 
undervisning kan 1 + 1 godt give 3.

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

Stringent og faglig velfunderet undervisning med vægt på: hvad er materialerne?, hvad gør vi,? hvad sker der,? 
forklaring?.
Tydelig naturvidenskabelig fundering i undren, hypotese og observation. I undervisningen træder læreren altid ind 
med en faglig autoritet og det faglige fokus er i centrum gennem hele lektionen.   

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



Alle elever modtager undervisning i et instrument og der er sammenspil på skemaet med dygtige lærere, det ses 
ikke mange steder i Danmark. Derudover er der undervisning i sløjd og håndarbejde, hvor der for alle klassetrin 
tilbydes fordybelse og opøvelse i færdigheder og teknikker indenfor træ og tekstil. Ligefra træskåle eller små knive 
til strik og syning på maskine.
Idrætsundervisningen foregår i et sundt idrætsmiljø, hvor eleverne har/får mulighed for at prøve sig selv af i 
konditionsmæssige og teknisk/taktiske træninger og øvelser.

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

Ja

7.1 Uddybning

Danskundervisningen spænder selvfølgelig vidt fra de yngste klasser til udskolingen. Fælles for undervisningen er 
en tydelig opgavestruktur; det gælder ligefra selvlavede bøger i 3.-4. klasse med tegneserier og historier om 
yndlingsslik til arbejde med genreskrivning i 5.-6. klasse med udførligt undervisningsoplæg omkring krimi som 
genre. 

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

Ja

8.1 Uddybning

Pga. nedlukning og senere nødundervisning af skolen forårsaget af Covid-19 epidemien i Danmark, har der ikke 
været mulighed for at følge matematikundervisningen på skolen. Efter samtale med skolens matematiklærer i 9. 
klasse har jeg fået orientering om læreplan, de valgte faglige emner i skoleåret og brugen af blandt andet 
afgangsprøver fra tidligere skoleår som pejlemærker for undervisningen.

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

Ja

9.1 Uddybning

Sprogundervisningen engelsk og tysk foregår med aldersvarende materialer blandt andet "Sehr gut gemacht" fra 
forlaget Delta. Engelskundervisningen  er baseret på samtale, oversættelse og referat med materialer typisk fra 
VIA CFU, derudover bliver der brugt engangsmaterialer ligeledes fra forlaget delta, i engelsk er det "Break" og 
"Let´s do it" der bruges. Sammensætningen af konkrete grammatiske materialer og mere frie opgaver bundet op 
på film og bøger giver en god veksling i undervisningen.



10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

10.3 Uddybning

Skolen fører blandt andet på baggrund af Steiner pædagogikken en meget grundig og udførlig historieundervisning 
med et kronologisk og primært europæisk sigte. Der er fokus på de store tanker i historien og dannelsen af 
eleverne tager ofte udgangspunkt i store europæiske tanker såsom; demokratiet opståen, renæssancen, 
revolutioner eller oplysningstiden. Der er en stor bevågenhed for den historiske dimension i samtlige fag, ofte er 
udgangspunktet historisk funderet, f.eks. vil H.C. Ørsteds virke og historiske placering altid indgå i et forløb 
omkring elektricitet og magnetisme.

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

Ja

11.1 Uddybning

Skolens virke og lærere giver et undervisningstilbud, der omfatter de gængse faglige krav indenfor de forskellige 
faggrupper, der er derudover fokus på "det hele menneske" hvor mennesket og musikken, mennesket og håndens 
arbejde og mennesket og kulturen står stærkt. Undervisningen har oftest sit udgangspunkt i indlæring på en for 
nogle lidt gammeldags facon, læreren viderebringer en kulturbestemt viden ud fra et forholdsvis fast pædagogisk 
mønster. Alle undervisere er derfor også altid klar til en drøftelse af undervisningen og der gøres meget for at læse 
og forstå den enkelte elev ud fra dette perspektiv. Evalueringen i form af vidnesbyrderne er et stort arbejde for de 
enkelte lærere og er en helt central del af den personlige og faglige evaluering.
Grundskoler i Danmark skal ikke kun uddanne til de gymnasiale uddannelser, steinerskolerne står i denne 
sammenhæng umiddelbart set ikke så stærke, idet skolen ikke tilbyder folkeskolens afgangsprøver og de 
dertilhørende karakterer som fylder rigtig meget i det videre uddannelsessystem. Jeg har gennem de sidste 3 år 
haft samtaler omkring dette emne både med forældre og ansatte, fælles for de samtaler er at de elever der gerne 
vil på gymnasiet og tager til optagelsesprøverne, finder disse ligetil og altid opnår adgang til det ønskede 
gymnasie.

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

Der er en ligetil, anerkendende og positiv dialog mellem alle lærere, den valgte ledelse og eleverne. 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Skolen har en daglig morgensamling i salen, hvor der ofte er opførelser, store som små af forskellige elever. En 
samling bidrager til at fokusere på fælles oplevelser og stiller krav hvad enten du fremviser eller observerer. En 
vigtig indføring i delagtighed og indordning i et fællesskab.

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

Den ofte polariserede kønssnak, som der især findes i de ældste klasser på skoler rundt omkring, hvor drenge og 
piger prøver egen identitet af, opleves umiddelbart langt væk fra dagligdagen på steinerskolen. Drenge og piger er 
ikke altid ens, men det er ikke ubetinget i kønnet at forskelle og venskaber på skolen defineres.

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

Ja

16.1 Uddybning



Skolen har stadig sit elevråd, der blev oprettet for 2 år siden. Elever og skole arbejder stadig med at finde fodfæste 
og retning med rådet. Ambitionen er at få et velfungerende og  for eleverne meningsfyldt råd.

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
 

Rudolf Steiner skolernes 
byggefond

Stavangervej 3, 8600 
Silkeborg

100000,00

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

100000,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Skolens ugebreve er et vigtigt forbindelsesled mellem lærer og forældre, vigtigt at optimere denne 
kommunikation, når nu et ugebrev prioriteres fra skolens side. Derudover er det vigtigt med en åben og fordomsfri 
tilgang til undervisningen både fra forældre og lærere.

Skolen har samlet håndarbejde- og sløjdlokalerne i et fælles hus, det kunne måske give anledning til et samarbejde 
med de 2 fag som man ser det i det nye folkeskolefag "Håndværk & Design", ikke fordi man nødvendigvis skal 
kopiere 1:1, men lade sig inspirere og udvikle nye spændende forløb for eleverne.

Et indsatsområde for skolen det næste skoleår, kunne være en diskussion af læreplanerne for de enkelte fag, jeg 
tror en diskussion og revurdering af planerne kunne løfte den enkelte lærer i det enkelte fag og være med til at 
give skolen energi ind i fremtiden, bl.a. synes jeg ikke læreplanen for "EDB" er tidsvarende.

Ethvert valg af fri grundskole byder for forældre på tilvalg og fravalg, grundlæggende skal man for egen og skolens 
skyld altid have tillid til "det lille økosystem" som skolen er. Hvis tilliden forsvinder er det alles pligt at arbejde på 
en genopretning, uden tillid bliver alle mennesker og systemer usikre og usikkerhed gør sjældent noget godt for et 
lille skrøbeligt system, hvor det er vigtigt at alle bidrager positivt og åbent til fortsat udvikling.

Ja


