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Tilsynserklæring for skoleåret 2005/06 
 
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. 
 
I takt med indførelsen af trin- og slutmål i folkeskolen har det været nødvendigt for 
Friskoleforeningen og undervisningsministeriet at se nærmere på paralleliteten med folkeskolen, da 
der ikke altid kan ske en direkte sammenligning mellem delmål og trinmål, fordi en friskoles 
progression ofte afviger fra folkeskolens, men summen af en fri grundskoles slutmål skal samlet set 
stå mål med folkeskolens slutmål indenfor ovennævnte 3 områder, og friskolen skal have udarbejdet 
en undervisningsplan med klare mål, som dog ikke behøver at være af samme omfang som i 
folkeskolen. Efter deltagelse i Underministeriets informationsmøde i efteråret 2005 og møder med 
Friskoleforeningen har skolens ledelse arbejdet med formen, så Ringsted Ny Friskole kan tilgodese 
de nye krav. Aktuelt er det planen at følge folkeskolens undervisningsplaner og mål for 
prøvefagenes vedkommende, mens der inden for de givne tidsrammer vil blive udarbejdet planer for 
skolens øvrige og særegne fag.  
 
Værdigrundlag og målsætninger på Ringsted Ny Friskole kan findes på skolens udmærkede 
hjemmeside, men det fremgår her, at der er tale om en høringsversion fra august 2004, og afsnittet 
om undervisningens indhold og form relaterer til skoleåret 2004-05. Skoleleder Jens Frederiksen  
oplyser hertil, at det ved skoleårets start var planen, at hjemmesiden fra januar 2006 skulle tilsluttes 
SkoleIntra, og samtidig skulle de nævnte informationer opdateres svarende til den aktuelle 
undervisning. Andre presserende opgaver af både administrativ og IT-teknisk karakter har forsinket 
gennemførelsen, men høringsversionen er den gældende, og det forventes, at hjemmesiden vil blive 
bragt ajour i ny og bedre udgave først i det kommende skoleår. 
 
I skolens værdigrundlag lægges vægt på 

• at overskueligheden er større i en mindre skole 
• at skolen er et fællesskab med fælles anliggende 
• at skolen er et godt værested for både børn og voksne, et sted hvor voksne samarbejder om 

at give børnene mod på og lyst til at udvikle sig og bruge deres evner og anlæg 
• at skolen er et sted, som sikrer børnene et ”godt børneliv” her og nu 
• at der er opstillet klare forventninger til både børn, forældre og personale 
 

Undertegnede har i skoleåret 2005/06 aflagt to besøg på Ringsted Ny Friskole. Gennem samtaler, 
oplevelser og iagttagelser er det mit klare indtryk, at der på bedste måde leves op til disse værdier.  
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Det er lykkedes for skolen at sætte timetallet for idræt/bevægelse i vejret og dermed leve op til 
beskrivelsen i skolens sundhedsmål. I gennemsnit har børnene 4 ugentlige lektioner i 
idræt/bevægelse. Disse timer rummer aktiviteter som løb, dans, olympiske lege, ”rekorder”, gamle 
lege, boldspil mv. Sundhedsplejersken siger, at der på skolen er færre overvægtige børn end andre 
steder, og de børn, som jeg taler med, giver udtryk for, at det er gode timer, og en del mener, at de 
er mere oplagte til dagens øvrige timer, når de har fået rørt sig. 
 
Da jeg kigger indenfor hos børnehaveklassen er lærer og lærerpraktikant i gang med 3-, 4- og 5-
kanterne. Børnene oplever, hvordan uendeligt mange prikker bliver til en streg. Stemningen er tryg 
og varm, og da jeg er rundt hos børnene er de meget åbne og meddelsomme og har fin forståelse for 
matematikken i arbejdsbogen. I børnehaveklassen er det tydeligt, at det faglige trives som en del af 
legen, og at børnehaveklassen er en integreret del af skoleforløbet og har fået sat skolefagene fast på 
ugeskemaet. 
 
Der er et spring fra børnehaveklassen til 8. klasse, som har fysik. Lokale og udstyr er ikke optimalt, 
men et nyt lokale er på vej. Eleverne laver forsøg i el-lære og viser god forståelse for det, de er i 
gang med, selv om nogle synes, at fysikfaget er svært. 
 
De børn, som går i 2. klasse har jeg tidligere besøgt, og det er en fin oplevelse at høre, at alle 
børnene nu læser. Mens børnene er i gang med stillelæsningen eller med at læse for hinanden, 
fortæller deres lærer mig om den store glæde, det er for hende at arbejde netop på denne skole. Her 
er der muligheder for at tage udgangspunkt i den enkelte elev og opleve, at tingene lykkes.  
 
Friskolen og specialundervisning er der et afsnit om i tilsynserklæringen for skoleåret 2004-05. I år 
er jeg med en elev fra 1. klasse på ”læseløft”. Det foregår veltilrettelagt og i fin atmosfære. Det er 
godt, at Friskolen har mulighed for så tidligt i skoleforløbet at give denne form for undervisning til 
elever, som endnu ikke helt har løst læsningens ”gåde”, og at der som her er mulighed for at gøre 
det som effektiv enkelmandsundervisning. 
 
Friskolens musikundervisning finder sted i midlertidige lokaler i den bygning, som er erhvervet til 
fremtidig brug for sfo. Der er planer om et ny musiklokale, men jeg må sige, at 
musikundervisningen denne dag ikke hverken synligt eller hørligt lider under de mindre fine fysiske 
rammer. Jeg overværer en meget fin musiktime i 2.-3. klasse, der starter med rytmiske øvelser, som 
fører børnene videre til en børnesang iklædt cubanske rytmer. Der synges og spilles på elbas, 
congas, trommer osv. Alle børn er både aktiveret og aktive. Timen slutter med en rytmisk dans fuld 
af musik- og bevægelsesglæde. En musiktime med yderst kompetent undervisning til stor glæde for 
alle børnene. Både for de børn, som har musikken og rytmen i kroppen, og for dem, som ikke i lige 
så høj grad har disse evner. 
 
Årets andet besøg på Friskolen slutter med engelsk i 2.-3. klasse. Mange af børnene har et godt 
ordforråd, og der arbejdes i høj grad med en aktiverende undervisning frigjort fra bogen, som dog 
også eksisterer allerede på disse klassetrin.  
 
Jeg har haft lejlighed til på besøgene på Friskolen at tale med elever, lærere og med skolens leder. 
Jeg har gennem disse samtaler og gennem iagttagelser af undervisningen oplevet en dygtigt ledet 
skole med engagerede og kompetente lærere og med børn, som deltager aktivt i et fint læringsmiljø. 
 
Undervisningen på Ringsted Ny Friskole lever på bedste vis op til de krav, der stilles til børn i 
folkeskolen. 
 
 
Peter Tellerup 
tilsynsførende for 
Ringsted Ny Friskole 


