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Forældrene på Ringsted Ny Friskole har på skolens generalforsamling i 2011 valgt undertegnede som 

skolens eksterne tilsynsførende for en toårig periode, som udløber med besøgene i indeværende skoleår. 

Den tilsynsførende skal vurdere og udtale sig om, hvor vidt eleverne på friskolen 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 Ringsted Ny Friskole siden skoleåret 2000-01 og har besøgt skolen to gange 

i hvert skoleår. Jeg har overværet undervisningen og drøftet indhold og mål med skolens ledelse og skolens 

lærere, og jeg har efter hvert besøg vurderet, at undervisningen og undervisningsmaterialets faglige og 

pædagogiske standard på alle måder har været i orden. Ringsted Ny Friskole er en meget velfungerende 

skole, hvor både elever og ansatte giver udtryk for stor glæde over fællesskabet og samværet i det daglige 

undervisningsarbejde. Denne vurdering gælder i høj grad også for skoleåret 2012-13. 

 

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 

skolen som vist i ”værditræet” på hjemmesiden overalt i den daglige undervisning har fællesskab, udvikling 

og faglighed som basis. Skolens formål taler om vægtning af både den musisk/kreative og boglige 

indgangsvinkel til undervisningen og om mangfoldighed, oplevelser og skabende udfoldelse. Mine besøg på 

skolen i indeværende skoleår giver endnu en gang et meget klart indtryk af, at skolen lever op til disse mål.  

Skolens børnesyn og lærernes tilgang til eleverne bygger på anerkendelse og respekt. Ringsted Ny Friskole 

følger folkeskolens mål og retningslinjer primært i afgangsprøvefagene, og også de øvrige fag tager 

inspiration fra faghæfterne Fælles Mål. For disse øvrige fag og for skolens egne fag udarbejder skolen mål 

og indholdsbeskrivelse. 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. 

 

Mit første besøg i skoleåret 2012-13 finder sted den 6/12. Jeg nyder altid december måneds besøg på 

friskolen med de dejlige morgensamlinger med julesange, lærernes nisseorkester, julekalender og 

oplæsning af de velskrevne julehistorier. Det har efterhånden udviklet sig til en tradition på skolen, at 

børnene selv skriver og indleverer historierne til den store julekonkurrence. Oplæsningen af historierne er 

en fornøjelse, og der er stor lydhørhed og behørig applaus fra de forsamlede elever. 

 



Efter morgensang overværer jeg et spændende AKT forløb med samarbejdsøvelser og anerkendelsesrunde. 

 

4.-5. klasse har hjemkundskab, og der er 14-dages praktikanter fra sundhedslinjen på Ankerhus. Der 

arbejdes med ”sunde og anderledes madpakker” og med ”De 8 kostråd” både i teori og i praksis. Sundhed 

indgår ikke udelukkende i faget hjemkundskab, men også i fagene matematik, engelsk og natur-teknik. 

Sundhed er ikke kun noget med kost og motion, men også noget med at have venner og at være glad. Der 

laves praktiske øvelser omkring forbrænding og øvelser med sødt, salt, surt, bittert og umami, der er de 

fem grundsmage, som tungen kan registrere. Under mit besøg bliver der skåret grønsager, stegt 

fiskekrebinetter og krydrede kyllingestykker. Praktikanterne fortæller, at børnene meget gerne vil lære – 

også teori. Det er første praktik, og det kræver rigtig meget planlægning, for med de ivrige elever får 

praktikanterne overraskende hurtigt brugt det planlagte stof, men de synes, at det er sjovt at få afprøvet 

det, de har lært på deres uddannelsessted.  Praktikanterne har oplevet nogle meget fine debatter mellem 

eleverne om, hvad vi spiser set i større, miljømæssig sammenhæng. Eleverne har lavet en fin 

sukkerudstilling, som fortæller, at sukker giver dårlige tænder og overvægt, og som viser, hvor mange 

sukkerknalder der er i cola, en pose slik, en plade chokolade og i frugtyoghurt.  

 

3. klasses lærer fortæller, at klassen i dansk er startet på ”noget meget svært noget” med miljøbeskrivelser. 

Jeg synes nu, at det går fint med miljøbeskrivelserne, når jeg ser de skemaer, som eleverne udfylder med 

tid, sted og personer. Eleverne læser op for hinanden. Historien hedder Timeglasset og rummer skift 

mellem fortid og nutid, som eleverne fint redegør for. Nogle af eleverne læser højt for mig, og der er et fint 

læsestandpunkt i klassen. 

 

8. og 9. klasse arbejder med projektopgaver. Det foregår afslappet og samtidigt koncentreret. I 8. klasse ser 

jeg emner som global opvarmning, Romerriget (hvorfor var romerne mere udviklede end andre 

civilisationer, bruger vi stadig ting fra Romerriget og hvad kan vi i dag lære af de gamle romere?) og Den 

perfekte krop (hvorfor søger vi den perfekte krop?) 

 

Skoleårets andet besøg er i starten af marts. Nu er det mellemgruppen fra 3. til 6. klasse, som har 

projektopgaver. Eleverne har en drejebog, som rummer en disposition af det samlede forløb. 1. del handler 

om fakta, indledning, indhold og bøger. 2. del om grammatik. 3. del fantasi. Der fokuseres på produkt, tid, 

fremlæggelse og evaluering. Jeg ser mange fine opgaver og et eksempel blandt mange kan være en elevs 

opgave om Indien: Jeg valgte Indien, fordi det smukt og har smukke dyr. Jeg vil finde ud af 

1. Har de en skole i Indien? 

2. Er der krig? 

3. Er der gode frugter? 

4. Er der børnearbejde? 

5. Er Indien meget til fisk? 

6. Er en ko hellig i Indien? 

Fint arbejde i en sammenhæng som trin for trin år efter år fører frem mod projektopgavearbejdet i skolens 

ældste klasser. I 5. klasse vælger eleverne selv, om projektopgaven skrives på pc eller i hånden. Mange 

vælger stadig at skrive kladde i hånden og så skrive ind på pc. 

 

I gymnastiksalen er et hold af de store elever i gang med et stjerneløb med tysk grammatik. ”Hvordan går 

det?” ”Super!” Nogle synes, at grammatikken er svær.  Der er imponerende arbejdsro, fordybelse og 

samarbejde. Det faglige niveau som helhed er flot. Det er forskelligt, hvor længe eleverne har haft tysk. 

Nogle har haft tysk siden 4. klasse, hvor friskolen starter tyskundervisningen. Andre er kommet til senere 

fra andre skoler og har ikke haft faget så længe, men alle arbejder godt og målrettet for at lære det tyske 

sprog, som i disse år jo ikke er i særlig høj kurs blandt de unge. En af eleverne siger dog, at det går fint, men 

”når jeg skal i gang med en ungdomsuddannelse, vil jeg tage fransk i stedet!” 

 



Det er sidste gang, jeg som tilsynsførende besøger friskolen. Jeg har mødt stor imødekommenhed hos 

elever, lærere og ledelse, og besøgene har været utroligt inspirerende og fulde af glæde og gode 

oplevelser. På mit sidste besøg har jeg endnu en gang 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, er aktive og indlærer i et meget fint undervisningsmiljø. 

 

Jeg kan konstatere, at undervisningen på Ringsted Ny Friskole på bedste vis lever op til de krav, der stilles til 

elever i folkeskolen. 

 

 

Peter Tellerup 

Ekstern tilsynsførende på 

Ringsted Ny Friskole 

 

 

 


