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Tilsynserklæring for skoleåret 2008-09 
 
 
Ringsted Ny Friskole har valgt undertegnede som ekstern tilsynsførende. Den tilsynsførende for en 
friskole skal vurdere og udtale sig om, hvorvidt eleverne modtager en undervisning, der står mål 
med, hvad der kræves i folkeskolen, og at friskolens slutmål står mål med folkeskolens. Siden 1. 
august 2008 har de fri grundskoler skullet offentliggøre mål og planer for alle fag og fagområder på 
skolens hjemmeside.  
 
Jeg har i dette skoleår besøgt friskolen to gange, hvor jeg har overværet undervisningen og har 
drøftet indhold og mål med skolens leder og nogle af skolens lærere, og jeg har vurderet, at det 
anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske standard på enhver måde er i orden. 
 
På friskolens hjemmeside findes skolens målsætning og værdigrundlag, og det er mit indtryk, at 
friskolen som beskrevet i værdigrundlaget overalt i den daglige undervisning har fællesskab og 
ansvarlighed som basis. Skolen lever i praksis op til sin formålsparagraf, som blandt andet taler om 
elevernes erhvervelse af viden, kunnen og forståelse, om trivsel og udvikling, om grundlaget for et 
sundt og indholdsrigt liv – og om mangfoldighed, oplevelser og skabende udfoldelse. Det eksterne 
tilsyn skal ikke alene sikre kvaliteten af undervisningen, men har også til opgave at sikre, at skolen 
forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, og Ringsted Ny Friskole lever 
på bedste vis op til dette. 
 
På skolens hjemmeside er oplysninger og undervisningens indhold og form ikke helt ajourført. Det 
kan være lidt forvirrende. Der er angivet, at mål og fagplaner i prøvefagene på friskolen følger 
folkeskolens, men det vil være helt korrekt, hvis der blev angivet, at det gælder for alle fag, hvor 
skolen ikke selv har udarbejdet fagplaner. 
 
Skolens elevtal er i det forløbne år atter vokset og vil i det kommende skoleår nå op på omkring 
200. Skolen har i starten af dette skoleår færdiggjort og indviet en meget fin tilbygning med en 
række dejlige klasse- og faglokaler. Det har været hårdt arbejde for skolens personale under 
byggeriet, men nu er der ved at have indfundet sig en ny dagligdag i de gode fysiske rammer. 
 
I tilsynserklæringen for skoleåret 2007-08 blev det beskrevet, at kravene i ”Fælles mål” havde 
betydet, at der var renonceret noget på temafag og temaundervisning, og at undervisningen særligt 
for de ældste elever er blevet mere boglig. Denne udvikling fortsætter, men det er stadig oplevelsen 
blandt leder og lærere på skolen, at glæde og engagement ikke er druknet i formalisering, og det er 
mit klare indtryk, at elevernes skolegang er præget af en høj grad af socialisering og dannelse 
sammen med inspirerende faglig undervisning. 
 



Jeg var på dette skoleårs første besøg den 9. december 2008. En del af tiden gik med at være rundt i 
de dejlige nye lokaler for at se og høre om de mange muligheder, som friskolen nu har fået. 
Undervisningen var denne dag flere steder præget af, at julen nærmede sig. Jeg så lidt af årets 
julekabaret, hvor julemanden må til psykolog, fordi ingen tror på ham mere. Kabareten var skrevet 
af eleverne selv. Dagens morgensamling stod også i julens tegn, og en elev læste dagens 
selvskrevne julehistorie op. Den var højaktuel i disse X-faktor tider: ”Frida med sceneskrækken”. 
Rigtig god! 
 
Lærerne i udskolingen fra 7.-10. klasse har lavet et projekt, hvis mål er et brud med 
klassestrukturen, og hvor man i stedet arbejder med mere studiestruktur og med relevante faglige 
emner. Tanken er at bevæge sig bort fra, at eleverne har en klasselærer, men i stedet får en 
kontaktlærer. Arbejdskulturen blandt både børnene og lærerne skal være stærk for at kunne fungere 
i denne arbejdsform, hvor der ofte startes med fælles introduktion, og eleverne derefter splittes ud i 
f. eks. tre grupper. De 57 elever på de tre udskolingshold har ens skemaer (undtagen én dag med 
fagene fysik, idræt og historie). Eleverne tager i høj grad selv ansvar. De bliver mere aktive overfor 
indlæringen, og lærerne undgår at undervise hen over hovedet på eleverne ved denne vekslen 
mellem fælles og individuel undervisning. Undervisningen giver gode muligheder ikke alene for de 
elever, som har stort behov for hjælp fra lærer og andre elever, men der kan også sættes fokus på de 
særligt resursestærke elever. Ud over de løbende drøftelser af indhold og mål har elever og lærere to 
årlige konsultationer, hvor der er tid til grundigere evalueringer og målsætninger. 
Projektarbejdsformen, som skal anvendes ved folkeskolens afgangsprøver, bliver tilgodeset. 
Friskolen arbejder projektorienteret helt fra 6. klasse. 
 
Torsdag den 19. marts 2009 var jeg igen på friskolen, hvor de yngste børn var i gang med et større 
fællesprojekt om cirkus, og hvor der flittigt blev øvet på sang og dans. Pigerne var tydeligt lettede, 
da de fik at vide, at de ikke skulle klæde om samme sted som drengene, når forestillingen skal vises 
for forældrene. 
 
4. og 5. klasse har engelsk, og der arbejdes med skriftlige opgaver, som inddrager børnenes adresse, 
telefonnummer osv. Jeg får nogle af børnene til at læse noget op både af trykte tekster og af det, 
som de selv har skrevet. De er allerede startet med at lære engelsk i 2. klasse og er dygtige. Der er et 
fint arbejdsklima med ro og samarbejde. 
 
9. og 10. klasse er i gang med at snakke om pensum, temaer og selvvalgt opgave til den forestående 
afgangsprøve i tysk. Der er blandt eleverne meget fin interesse for at være medbestemmende, og der 
er god indsigt, spørgelyst og mange holdningstilkendegivelser. Efter påske skal eleverne på 
studierejse til Berlin.  
 
7. og 8. klasse har i deres tyskundervisning fået en lang række skriftlige udsagn på tysk om 
forskellige ting placeret i et værelse. Små tegninger af de enkelte genstande er klippet ud og bliver 
nu anbragt i værelset, så alt kommer på rette plads. I alt arbejder tre hold fra 7. til 10. klasse 
samtidigt med tysk. Det faglige niveau er godt, og det virker, som om det ovenfor beskrevne 
udskolingsprojekt fungerer rigtigt fint. 
 
Mellemgruppen fra 3. til 6. klasse har dansktimerne i et skemamæssigt bånd. Børnene er i gang med 
at afslutte et projekt med tre kreative skriveuger. Der øves til morgendagens litterære café, hvor alle 
skal træde frem for de andre elever og læse deres historier og digte op. Café ”Den blå citron” 
kommer til at rumme digte i fire grupper: ”1000 tossede tanker”, ”Cut-up digte”, ”Filmdigte” og 



”Haiku-digte”.  Det er en rigtig god øvelse at stå frem med sit eget fine produkt, og jeg hører mange 
digte og historier med stor sproglig opfindsomhed. 
 
Jeg har på dette skoleårs to besøg på Ringsted Ny Friskole talt med elever, lærere og skolens leder. 
Jeg har igen i år gennem samtaler, iagttagelser og indtryk fået et billede af en dygtigt ledet skole 
med kompetente og engagerede lærere og med børn, der trives og er aktive i et meget fint 
undervisningsmiljø.  
 
Jeg har konstateret, at undervisningen på Ringsted Ny Friskole på bedste vis lever op til de krav, der 
stilles til børn i folkeskolen. 
 
 
 
Peter Tellerup 
Tilsynsførende for 
Ringsted Ny Friskole  
  


