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Forældrene på Ringsted Ny Friskole har valgt undertegnede som skolens eksterne tilsynsførende, 
som skal vurdere og udtale sig om, hvor vidt eleverne på friskolen modtager en undervisning, der 
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at friskolens slutmål står mål med 
folkeskolens. 
 
Jeg har været tilsynsførende på Ringsted Ny Friskole siden skoleåret 2000-01 og har besøgt skolen 
to gange i hvert skoleår. Jeg har overværet undervisningen og drøftet indhold og mål med skolens 
ledelse og skolens lærere, og jeg har efter hvert besøg vurderet, at undervisningen og 
undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske standard på alle måder har været i orden. Dette 
har også været tilfældet ved mine to besøg i skoleåret 2010-11. Ringsted Ny Friskole er en meget 
velfungerende skole, hvor både elever og ansatte giver udtryk for stor glæde over fællesskabet og 
samværet i det daglige undervisningsarbejde. Ved mit besøg i år i 7.-8. klasse spurgte et par elever 
mig: ”Hva´ så. Er det en god skole?”. ”Det er det, og I er heldige at gå på så god en skole”. Det 
vidste de godt! 
 
De frie grundskoler skal offentliggøre mål og planer for fag og fagområder på skolens hjemmeside. 
På Ringsted Ny Friskoles hjemmeside findes skolens målsætning og værdigrundlag, og det er min 
oplevelse, at friskolen som vist i ”værditræet” på hjemmesiden overalt i den daglige undervisning 
har fællesskab, udvikling og faglighed som basis. Skolens formål taler om vægtning af både den 
musisk/kreative og boglige indgangsvinkel til undervisningen og om mangfoldighed, oplevelser og 
skabende udfoldelse. Mine besøg på skolen giver et meget klart indtryk af, at skolen lever op til 
disse mål. Skolens børnesyn og lærernes tilgang til eleverne bygger på anerkendelse og respekt. 
 
Det eksterne tilsyn skal ikke udelukkende vurdere kvaliteten af undervisningen, men har også som 
opgave at sikre, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 
Ringsted Ny Friskole lever på bedste vis op til dette. Skolen følger folkeskolens mål og 
retningslinjer primært i afgangsprøvefagene, og også de øvrige fag tager inspiration fra faghæfterne 
Fælles Mål. For disse øvrige fag og for skolens egne fag udarbejder skolen mål og 
indholdsbeskrivelser.  
 
Skoleårets første besøg finder sted i december, hvor jeg er til julemorgensang med oplæsning af 
elevhistorier og julesange akkompagneret af en velspillende lærertrio og af elever på 
rytmeinstrumenter, og der øves til årets Luciaoptog med 25 små og store elever. Derefter har jeg en 
samtale med skoleleder Helle Heesche, som blandt andet fortæller, at SkoleIntra og ForældreIntra 
kører, og at skolens årstema er ”Fortælling”. Lærerne har været på fortællekursus, og der er 



arrangeret emneuge og foredragsaften for forældrene. Helle Heesche fortæller også, at skolens 
Undervisningsmiljøvurdering ligger på nettet, og at der arbejdes videre med denne. Der arbejdes 
også med skolens fagplaner. Der skeles til folkeskolens Fælles Mål og vejledende timetal, men 
friskolen har tysk allerede fra 4. klasse og engelsk fra 2. klasse. 
 
Børnehaveklassen har denne dag bogstavværksteder. Der er gang i vokaltrappen og formning af 
vokaler i modellervoks. Der lægges bogstavkort på gulvet, og kort bliver tilknyttet ord. Der klippes 
vokaler ud af blade. Klassen er sød, dygtig og aktiv. Nogle elever endda meget aktive. Fin og 
inspirerende undervisning. Børnene træner i øjeblikket i at samarbejde. Det gør de fint omkring 
vokalaktiviteterne, men de har også netop samarbejdet om at lave en snemand. ”Hvorfor gik det 
godt?” spørger lærer Marie. ”Fordi vi arbejdede sammen!” 
 
4. klasse har matematik, hvor klassen træner plus og minus med decimaler – og nogle elever er i 
gang med multiplikationstræningsopgaver. Nogle af eleverne demonstrerer, hvad de kan præstere 
på tabelfronten. En del tabeller er på plads, en del skal der stadig tælles frem til. Fin time, hvor der 
arbejdes godt. 
 
Skoleårets andet besøg er i marts måned. Der arbejdes på skolen hele tiden med at styrke den 
kreative side, og jeg får fortalt, at der netop har været karneval på skolen, og at 7.-9. klasse har lavet 
skolekomedie sammen med musikvalgholdet.  
 
Jeg er i 3.-5. klasse, som er i gang med et forløb i dansk med lyrikcafé. Jeg er på besøg i værkstedet 
med filmdigte. Eleverne har set tre meget forskellige film: Brødrene Løvehjerte, Terkel i knibe og 
en russisk film. Derefter laver eleverne en associationsliste, som er basis for digte, der monteres på 
en billed- og farvecollage. Der er ud over værkstedet med filmdigte fire andre værksteder: Cut-up-
digte (stjæle-digte), Ilddigte, Mit kæreste eje og Poetry-slam. Det er nogle meget fine ting, som 
eleverne producerer. Et lille uddrag af et af elevdigtene: 
”Edderkoppens røde blod 
Løb ned ad mit lille hvide vindue 
Dens glæde altid ville i mit lille hus 
Dens flotte spind altid brede sig i gården (…) 
Den gjorde dagen til et eventyr 
for selv små ting gør noget”. 
 
2. klasse har engelsk og er startet på et nyt emne ”Family”, hvor børnene indøver father, mother, 
uncle, aunt, sister og brother. Så er der lytteøvelse med en ”rigtig” englænder, og der øves på den 
svære lyd i mother og father. De små engelsk-begyndere er lydhøre, aktive og engagerede, og de 
bliver ført ind i den ny spændende sprogverden af en meget kvalificeret lærer. Børnene kan mange 
af familie-ordene allerede, så næste gang skal der produceres en familie-planche med billeder og 
navne. Så er det tid til et engelsk børnerimevers ”Five Little Monkeys”, hvor børnene tæller ned, 
hvor mange der er ”left”. Til slut legen ”Simon says”. Børnene råber:”Jah. Den er sjov”. ”Sit on the 
floor”. ”Stand up behind your chair”. 
 
Tysk i 7.-8. klasse. Eleverne gennemspiller to og to på tysk situationsspil f.eks. om at komme for 
sent: Hvad siger læreren, hvad siger eleven? Derefter arbejdes der i arbejdsbøger med 
oversættelsesopgaver og grammatiske øvelser. Eleverne arbejder meget fint og seriøst. Indstillingen 
til at lære er i top. De er dygtige. 
 



Engelsk 7.-8. arbejder i to hold med to lærere og laver blandt andet mind-map og resumé over John 
Steinbecks roman ”Of Mice and Men”. I engelsk gælder det samme som i tysk: Godt arbejde og 
dygtige elever. Kompetente undervisere. 
 
1. klasse har dansk og laver små eventyr og andre illustrerede historier. Jeg får læst højt, og der er 
vist ingen tvivl om, at børnene inden udgangen af 1. klasse har nået at bryde ”læsekoden”, hvilket er 
målet for børnene i folkeskolen. I øvrigt fortæller læreren, at det er på grund af det dårlige vejr 
denne torsdag, at børnene er inde i deres klasse i dag, Normalt er børnene i børnehaveklasse til 2. 
klasse nemlig hver torsdag ”Helt ude i skoven”. 
 
Jeg har på mine to besøg på Ringsted Ny Friskole talt med elever, lærere og ledelse, og jeg har 
gennem samtaler, iagttagelser og indtryk fået et billede af en velorganiseret og godt ledet skole med 
kompetente og engagerede lærere og med børn, som trives, er aktive og indlærer i et meget fint 
undervisningsmiljø. 
 
Jeg kan konstatere, at undervisningen på Ringsted Ny Friskole på bedste vis lever op til de krav, der 
stilles til børn i folkeskolen. 
 
 
 
Peter Tellerup 
Ekstern tilsynsførende på 
Ringsted Ny Friskole 
 


