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Forældrene på Ringsted Ny Friskole har valgt undertegnede som skolens eksterne tilsynsførende. 
Det er den tilsynsførendes opgave at vurdere og udtale sig om, hvorvidt eleverne 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 friskolen i 10 år og har i alle skoleårene besøgt skolen to gange. Jeg 
har ved hvert besøg overværet undervisningen og har drøftet indhold og mål med skolens ledelse og 
skolens lærere, og jeg har efter hvert besøg vurderet, at undervisningens og 
undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske standard på enhver måde har været i orden. Også 
ved mine to besøg i skoleåret 2009-10 har dette været tilfældet. Jeg oplever Ringsted Ny Friskole, 
som en meget velfungerende skole, hvor både børn og ansatte giver udtryk for stor glæde over 
fællesskabet og samværet i det daglige undervisningsarbejde. 
 
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 beskrevet i værdigrundlaget overalt i den daglige undervisning har 
fællesskab og ansvarlighed som basis. Skolens formålsparagraf 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. Mine besøg på skolen giver et meget 
klart indtryk af, at skolen lever op til disse mål.  
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. 
 
På skolens hjemmeside er angivet, at skolen følger folkeskolens mål og retningslinier primært i 
afgangsprøvefagene, og at de øvrige fag tager inspiration fra Fælles mål. For disse øvrige fag og for 
skolens egne fag vil skolen udarbejde mål og indholdsbeskrivelser i henhold til 
Undervisningsministeriets bestemmelser. 
 
I de sidste par år er der renonceret noget på ”temafag” og temaundervisning, og undervisningen 
særligt for de ældste elever er blevet mere boglig. Både ledelse og lærere er opmærksomme på 
denne udvikling, men giver som tidligere udtryk for, at man ikke oplever, at glæde og engagement 
forsvinder, og jeg oplever stadig, at elevernes skolegang i høj grad er præget af socialisering og 
dannelse sammen med inspirerende faglig undervisning. 
 



Skoleårets første besøg finder sted den 19. november 2009, hvor jeg har en samtale med skolens 
nye leder, Helle Heesche. Vi taler om skolens værdigrundlag og vigtigheden af at holde fast i 
skolens grundlæggende fællesskab efter, at skolen er blevet udbygget, og elevtallet er vokset. Der er 
på skolen et ønske om at styrke den kreative side i valgfagene i de større klasser. Samtidig kan man 
konstatere, at de faglige skemaer, som indførtes i disse klasser i sidste skoleår, fungerer fint. 
 
Jeg besøger derefter 2. klasse, som har matematik og arbejder interesseret og engageret med de 
hjemmelavede tabelkort. Undervisningen her er i det hele taget præget af forskellige læringsstile. 
 
3. til 6. klasse arbejder med kanonforfattere. Der er 3 ugentlige timers værkstedsundervisning i 8 
uger med Holberg, Grundtvig, Ingemann og H.C. Andersen. Der laves handlingsbroer over 
forfatternes liv, og jeg hører en elev fra 4. klasse læse en side op skrevet som et meget flot referat af 
lærerens fortælling om Grundtvig. Der har været besøg af en gæstelærer, som har givet et fælles 
oplæg, og der er arrangeret ekskursion til Sorø kirke. I undervisningen belyses Grundtvigs liv, 
salmer og betydning for friskolerne.  
Holberg: Nogle elever er i gang med et læseteater, som skal opføres for alle. Jeg hører fire af 
eleverne læse roller op fra Jeppe på Bjerget. Der arbejdes med Holbergs biografi og fremstilles 
plancher over hans liv. Der søges oplysninger på nettet. Der fremstilles en tegneserie. 
Ingemann: Der arbejdes med mordet på Erik Klipping i Finderup lade, og eleverne er via en 
tidsmaskine journalister, som skal dække sagen. Jeg læser et par af de glimrende reportager med 
gode illustrationer. Af Ingemanns salmer er I østen stiger solen op blevet gennemgået. Jeg 
overværer, at læreren fortæller om Ingemanns liv, mens børnene lytter opmærksomt, og læreren 
læser op om Erik Klipping-mordet på Sct. Cecilie nat. Ingemanns forbogstaver B.S. giver en elev 
sjove associationer til en nutidig B.S. med efternavnet Christiansen. 
Emnet med kanonforfatterne er velorganiseret og lærerigt – og eleverne er interesserede og får fint 
udbytte af undervisningens mange forskellige former. 
 
Mit andet besøg i skoleåret 2009-10 finder sted den 11. marts 2010, hvor jeg efter den altid fine 
oplevelse med morgensamling er på besøg i 9. klasse, som arbejder med prøveteksterne til den 
forestående afgangsprøve. Eleverne er i gang med overvejelserne over deres eget selvvalgte emne. 
Der er en meget høj arbejdsmoral i klassen. Emnerne er vedkommende, interessante og krævende: 
Terrorisme, borgerrettigheder, vold, USA, Sydafrika m.m. Jeg spørger, om jeg må få en 
samtaledemonstration, og jeg overværer derpå flotte samtaler på smukt engelsk – både grammatisk 
og udtalemæssigt – og ikke mindst er jeg imponeret over elevernes viden og kvalificerede 
ræsonnementer og svar på lærerens dybdeborende spørgsmål. 
 
Bagefter er jeg i 7.-8. klasse, som er i gang med at lave en tegneserie med en engelsk sang som 
forlæg. Også her arbejdes der godt med flot fagligt niveau. 
 
7.-8. klasse i tysk træner samtaler, hvor nogle elever skiftevis er tjener og kunde på en restaurant, 
mens andre arbejder i øvebog. Jeg spørger en række af børnene, hvad de synes om tysk. Enkelte 
synes, at tysk er svært, men alle, som jeg spørger, giver udtryk for, at de godt kan lide at arbejde 
med tysk. Undervisningen finder sted på forskellige niveauer, da elevernes forudsætninger er meget 
forskellige. Nogle elever er kommet fra folkeskolen, hvor man først starter tysk i 7. klasse, mens 
eleverne i 7. klasse på friskolen allerede har haft tysk i flere år. Meget fint fagligt niveau. 
 
I 9. klasse i tysk ser jeg nogle af elevernes tyske stile. Jeg overværer samtale mellem lærer og elever 
på fint niveau både sprogligt og forståelsesmæssigt. Også her arbejdes der frem mod afgangsprøven 



med drøftelse af obligatoriske og selvvalgte opgaver, som handler om ungdom, om at være 
anderledes, om venskab, om frihed og om rejser. 
 
Senere på dagen er jeg i 7.-8. klasse, som har matematik. Det er procentregningsdag, hvor der bliver 
repeteret og gennemgået. Igen ser jeg koncentrerede og aktive elever i fuld gang med 
træningsopgaverne – både med og uden lommeregner. 
 
Jeg slutter dagen med et besøg i 1. klasse, som spiller talkort i smågrupper, hvor den elev, som har 
et talkort ”tættest på” vinder. Ivrige og dygtige børn.  
 
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 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 
Ekstern tilsynsførende for 
Ringsted Ny Friskole 


