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Tilsynserklæring for skoleåret 2004/05 
 
 
Det er den tilsynsførendes opgave at vurdere, om friskolens samlede undervisningstilbud ud fra en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette betyder, at den 
tilsynsførende skal overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens 
fagkreds opdeles i: 

• humanistiske fag 

• naturfag 

• praktisk-musiske fag. 
Desuden skal den tilsynsførende drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder 
og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske standard. 
 
Jeg har i skoleåret 2004/05 været på to besøg på Ringsted Ny Friskole. Ved mit besøg den 30/11 
2004 overværede jeg undervisningen i tysk i det ”kursusbånd”, som skolen har indført fra dette 
skoleår. Eleverne var i alderen fra 5. klasse til 9. klasse. Undervisningen var differentieret og 
veltilrettelagt, og børnene arbejdede ihærdigt. Derefter var jeg på besøg i 8. klasse, som arbejdede 
med ”Avisen i undervisningen”. Jeg så det færdige resultat af sidste års arbejde, hvor klassen med et 
meget fint produkt havde vundet 2. præmie i konkurrencen i Dagbladets område, og jeg så det 
projektorienterede arbejde med dette års avis. Arbejdsglæde og stolthed over de frembragte 
resultater prægede børnene. Jeg sluttede dagen med at besøge børnene i gruppen svarende til 2.-3. 
klasse, hvor der stod julematematik på skemaet. Et veltilrettelagt og velfungerende 
undervisningsforløb startende med fælles instruktion og derefter arbejde enkeltvis eller to og to 
sammen. Leg og faglighed hånd i hånd! 
 
Mit andet besøg var den 11/3 2005, hvor jeg havde en længere drøftelse med skoleleder Jens 
Frederiksen vedrørende den spændende omlægning af strukturen på skolens dagligdag, som har 
fundet sted i dette skoleår: Hver dag starter med en bevægelsestime, hvorefter der følger et 
kursusbånd af 5-6 ugers varighed i fagene tysk, dansk, engelsk og matematik. Lærerne oplever, at 
bevægelsestimerne har stor positiv indflydelse på resten af skoledagen: Ro, koncentration og 
friskhed. Jeg talte med en række børn om, hvordan de oplever bevægelsestimerne. Mange føler sig i 
bedre form, og de fleste børn gav udtryk for stor opbakning til bevægelsesprojektet. Også mange 
børn mener, at bevægelsestimen har en gunstig virkning på den øvrige skoledag. Derefter 
overværede jeg aktiviteter i kursusbåndet, hvor der arbejdes på tværs af årgangene. 
Jeg havde under besøget lejlighed til at tale med Hanne, som er koordinator for special-
undervisningen. Vi talte bl.a. om anvendelsen af læsetest, som tages 2 gange årligt. Oplysningerne 
fra testene bruges af lærerne i planlægningen af undervisningen af det enkelte barn, og 
testresultaterne bruges i samarbejdet mellem skole og forældre. Der planlægges også i fremtiden 
test i matematik. Antallet af børn, som har behov for specialundervisning, ligger på et par stykker 
pr. årgang. 



 
Der er stor åbenhed blandt eleverne, som meget gerne vil fortælle om og vise, hvad de arbejder med 
i timerne, som overalt er præget af arbejdsglæde og fin kontakt mellem lærere og elever. Jeg spurgte 
også nogle børn fra 5. klasse om, hvordan de havde det indbyrdes, om de kendte til mobning? 
”Driller I aldrig hinanden?” – ”Jo, da. Men det er heldigvis ikke så slemt”. Og mange børn har gået 
på andre skoler før og giver udtryk for stor glæde over at være kommet på Friskolen. 
 
Skolen virker veludstyret på IT-området. IT benyttes flittigt som integreret arbejdsredskab i skolens 
dagligdag. Det kan nævnes, at der er stor skrivelyst helt fra børnehaveklasse og 1. klasse. 
 
Når Friskolen har ledige lærerstillinger, er der mange ansøgere. Skolen er god til at tiltrække 
kvalificerede medarbejdere.  
 
Friskolen har en glimrende og meget oplysende hjemmeside. På forsiden står skolens mål, som er 
faglig mangfoldighed, fællesskab, ansvarlighed og sundhed. Når man besøger skolen oplever man, 
at der ikke kun er tale om fine ord, men at målene gennemsiver hele skolens virke. Hjemmesiden 
giver et fint overblik over både skolens daglige aktiviteter og over skolens værdigrundlag. 
 
Undervisningen på Ringsted Ny Friskole lever på fin vis op til de krav, der stilles til børn i 
folkeskolen. 
 
 
Peter Tellerup, 
tilsynsførende for 
Ringsted Ny Friskole 
 
 
 
 


