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Tilsynserklæring for skoleåret 2006-07 
 
 
Det er den tilsynsførendes opgave at vurdere, om en friskoles undervisning ud fra en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Summen af en friskoles slutmål skal 
stå mål med folkeskolens i de tre områder: det humanistiske, det naturfaglige og det praktisk-
musiske. Friskolen skal have udarbejdet en undervisningsplan med klare mål, som dog ikke behøver 
at være af samme omfang som folkeskolens. Den tilsynsførende skal overvære undervisning i hvert 
af de tre fagområder og skal drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og 
lærere samt vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske standard. 
 
Ringsted Ny Friskoles værdigrundlag og målsætninger findes på skolens hjemmeside. Mål og 
retningslinier følger indtil videre folkeskolens mål og retningslinier primært i afgangsprøvefagene 
dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik-kemi, natur-teknik, biologi, geografi, historie og 
samfundsfag. Skolen forventede sidste år, at hjemmesidens form og indhold i dette skoleår blev 
bragt ajour i ny og forbedret udgave, og det har skolen holdt. Afsnittet om undervisningens form og 
indhold ”er inde i en eksperimenterende periode, hvorfor dette afsnit tilvirkes løbende over de næste 
par år”. Da vi jo lever i skriftlighedens og dokumentationens tidsalder er det selvfølgeligt vigtigt, at 
skolen får beskrevet form og indhold, men jeg kan som tilsynsførende konstatere, at den løbende 
proces omkring undervisningens form og indhold er i fuld gang hver dag. 
 
Jeg har i skoleåret 2006-07 aflagt to besøg på Ringsted Ny Friskole samt deltaget i skolens 
ekstraordinære generalforsamling. Skolens værdier bygger på overskuelighed, fællesskab, 
samarbejde, godt børneliv og klare forventninger, og jeg kan konstatere, at skolen i høj grad lever 
op til disse. 
 
Elevtallet på Ringsted Ny Friskole er fordoblet i løbet af de seneste syv år, men skolen har trods den 
store stigning i antallet af elever formået at bibeholde værdier og kultur. Økonomien er god, og 
dette giver et fint pædagogisk råderum. Skolens problem er gode faglokaler, men det forestående 
skolebyggeri vil løse lokaleproblemerne såvel for naturfag som for musik. Ånden på skolen er trods 
”vokseværket” stadig den samme, og der er god grund til at forvente, at den gode skolekultur 
videreføres, når elevtallet i de kommende år sættes yderligere i vejret. Der er stadig et stort antal 
forældre, lærere og børn, som har været på skolen så længe, at de kan være kulturbærere. 
 
Naturfagene er i disse år genstand for skærpet opmærksomhed overalt på skolerne i Danmark. 
Friskolen får med det kommende byggeri et godt udgangspunkt for arbejdet med disse fag, hvis 
placering det også er vigtigt at sætte fokus på i en skole med mange fine tiltag på det humanistiske 
og det kreative område. 
 



Friskolen arbejder i øjeblikket med målbeskrivelser for de timer, som børnene tilbydes udenfor den 
almindelige fagrække: Bevægelsestimer to morgener om ugen, kor for børnene i 4.-6. klasse, pc-
time med start i 2. klasse, p-fagsordning og samtidsorientering i 7.-9. klasse med særlig forberedelse 
til skoleudslusning. Som noget helt nyt er indført et valgfagstilbud i 5.-7. klasse med halvanden 
times rollespil én gang om ugen. Rollespilsaktiviteterne er fyldt med fantasi og bevægelse, og de 
opfylder talrige sider af skolens værdigrundlag, og skolen har beskrevet fagligheden i projektet i 
forhold til Fælles Mål i folkeskolen. 
 
På mit besøg i januar 2007 besøgte jeg børnehaveklassen, som arbejdede med Grønland. Der blev 
anvendt pc, der var en fin udstilling med ting fra Grønland, der var lavet et landskab med iglo og 
isbjerge, og der var læsning og skrivning om landet! Efter børnehaveklassen var jeg på besøg hos 
skolens ældste elevgruppe, som havde engelsk. Her vekslede klasseundervisning med individuelt 
arbejde med korte fremlæggelser. Velorganiseret og veltilrettelagt. I 7. klasse i skriftlig dansk 
arbejdede børnene med bogen ”Stav 7”, som er et materiale, som tager højde for børnenes 
forskellige faglige niveauer, og eleverne i klassen arbejdede godt med stoffet.  
 
På årets andet besøg i marts overværede jeg 4. til 6. årgangs obligatoriske kortime med et 
afvekslende, iørefaldende og udfordrende repertoire. Alle børnene var med under entusiastisk og 
dynamisk ledelse af to dygtige musiklærere. Mens koret øvede, var resten af skolen i gang med 
bevægelsestimen, som er et initiativ mange andre skoler ønsker at kunne sætte i værk, men som 
Ringsted Ny Friskole helt i pagt med bevægelsesbehovet blandt nutidens børn allerede har 
realiseret.  
 
I 2. klasse var børnene i gang med den procesorienterede matematik. Mælkelåg af plastik samlet af 
flere klasser gennem halvandet år skal blive til en pyramide, hvor man gerne vil slå den klasse på en 
anden skole, som Børnenes Rekordbog fortæller, har bygget en pyramide, hvor der i nederste lag er 
28 gange 28 kapsler! 2. klasse på RNF råder over 7700 kapsler, men er det nok? Nogle af børnene 
mener optimistisk, at det er det, mens andre er skeptiske. ”Ellers må vi samle flere!” Timen rummer 
kvadrattal, hvor mange, talforståelse, tusinder og hundreder.  
 
I engelsk i 5.-6.klasse indøvede eleverne små skuespil om Robin Hood og Beauty and the Beast. Jeg 
overværede en gruppes arbejde med dette. Hørte eleverne bruge deres engelsk og hørte dem læse 
op. Fin undervisning og dygtige, engagerede elever. Fint fagligt niveau. 
 
Jeg har haft lejlighed til på besøgene på Ringsted Ny Friskole 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 motiverede og kompetente lærere og med børn, som trives og 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. 
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tilsynsførende for 
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