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Ringsted Ny Friskole 

Att.: Forældrekredsen og Bestyrelsen 

Bringstrupvej 31 

4100 Ringsted  

      13.3.2014 

 

Tilsynserklæring skoleåret 13/14 

Tilsynserklæring vedrørende Ringsted Ny Friskole, skolenummer 329022, beliggende 
Bringstrupvej 31, 4100 Ringsted. 

Det eksterne tilsyn med undervisningen føres på vegne af forældrekredsen og bestyrelsen af 
undertegnede Jan Broholm. 

 

Jeg har i skoleåret 13/14 været på tilsynsbesøg følgende dage: onsdag d. 28. august 2013 og 
onsdag d. 22. januar 2014.  

Jeg har deltaget i morgensamlinger og overværet undervisning i følgende klasser og fag:  

1. klasse – matematik 
3. klasse – dansk 
4. klasse – natur/teknik 
5. klasse – tysk 
6. klasse – engelsk 
7. klasse – biologi 
9. klasse – matematik 

Læsebånd, fordybelses projekt (faglige emner inden for dansk og matematik) i de yngste 
klasser, forberedelse til projektopgave-forløb i de ældste klasser samt P-fag. 

På skolens hjemmeside har jeg forud for overværelse af undervisningen, haft adgang til 
årsplaner/undervisningsplaner for de nævnte klasser og fag. Til enkelte fag fik jeg udleveret 
supplerende beskrivelser af undervisningen og forløbsplaner. 

Der synes at være en god overensstemmelse og sammenhæng mellem de planlagte 
undervisningsaktiviteter og den undervisning der faktisk fandt sted. God undervisning er 
præget af relationer og interaktioner mellem lærer og elever, hvorfor der også bør være den 
nødvendige dynamik og justering af undervisningen efter den konkrete situation. Jeg har 
kunnet konstatere, at undervisningen i høj grad er præget af en god balance mellem de 
planlagte undervisningsaktiviteter og elevernes aktuelle interesser samt læringsparathed. 
Lærerne synes at have det nødvendige faglige overblik til, uden problemer, i den konkrete 
undervisningssituation, at fravige planen og alligevel etablere gode og faglige relevante 
læringssituationer. 
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Jeg kan konstatere, at der tages en bred vifte af tilrettelæggelses- og organisationsformer i 
brug i de konkrete undervisningsaktiviteter. Det spænder fra lærerstyret undervisning, 
lærerstyret dialog, elevgruppearbejde, parvis elevarbejde, projektorganiseret arbejde, 
feltarbejde, elevfremlæggelser til individuelle opgaveløsninger for eleverne. Tilsammen giver 
disse organisationsformer en varieret skoledag. Skole har herud over tillige 
undervisningsaktiviteter eksternt skolen (ekskursioner og lejrskoler).  

Skolens egne nære omgivelser inddrages i høj grad i undervisningen. Skolens beliggenhed 
med marker, skov og sø inddrages konkret i undervisningssituationer. På samme måde synes 
skolens gode legeplads/pausefaciliteter (boldbane, sheltere, bålhus, klatre-og 
bevægeredskaber, skakspil  m.v.), at blive godt udnyttet i dagligdagen både i frikvarterer og i 
undervisningen. 

De anvendte undervisningsmaterialer er både forlagsproducerede bogsystemer, lærerudvalgte 
kopiark, konkrete undervisningsmaterialer (fx skruelåg fra mælkekartoner, geometriske 
klodser o.lign.) og lærerproducerede undervisningsmaterialer. Generelt er det mit indtryk, at 
de anvendte undervisningsmaterialer er fagligt relevante samt af nyere dato. 
Undervisningslokalerne og faciliteterne i øvrigt er indrettet med læring for øje med 
udsmykninger, plancher, materialesamlinger, opslagsbøger og relevante pædagogiske 
hjælpemidler (AV og IKT-udstyr). 

Især i overbygningsklasserne synes anvendelse af computere i undervisningen både til 
informationssøgning, kommunikation og personligt arbejdsredskab at være naturligt og 
udbredt. På samme måde synes relevante simple/praktiske materialer og genstande at blive 
inddraget både i undervisningssituationer og i pauser (fx bolde, ærteposer, hulahopringe, 
tekstiler, træ m.m.). 

Jeg har haft adgang til at se diverse elevbesvarelser, opgaveløsninger og forskellige former for 
skriftlige fremstillinger produceret på skolen som led i undervisningen og hjemme som lektie. 
Med baggrund heri kan jeg konstatere, at der synes at være en god balance mellem mundtlige 
og skriftlige læringsaktiviteter. 

Jeg kan konstatere, at skolens værdigrundlag, med formuleringer omkring forpligtende 
fællesskaber, samspil mellem udvikling og læring, vægtning af det levende ord og en god 
balance mellem musisk/kreative aktiviteter og boglige, kendetegner skolens hverdag. Den 
fælles morgensang er et eksempel på det fællesskabende, og på en relevant musisk/kreativ 
læringsaktivitet, der samtidig benyttes til kommunikation af praktiske beskeder og fejring af 
fødselsdage m.v. 

På skolens hjemmeside er der adgang til årsplaner/undervisningsplaner, krise- og 
omsorgsplaner, trivselsplaner og meget andet. Hjemmesiden kombineret med skolens intranet 
fremstår moderne, opdateret og som gode kommunikationsværktøjer i kombination med den 
personlige interaktion der er mellem relevante parter (elever, lærere, ledelse, forældre, 
bestyrelse m.fl.). 

Via årsplaner/undervisningsplaner kan udefrakommende opnå en god indsigt i skolens 
aktiviteter. Planerne er fagligt systematiske og giver et godt indblik i forskellige perioders 
fokuspunkter. 
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Skolens undervisningsplaner og formålsbeskrivelser lægger sig i mange fag tæt op ad 
Undervisningsministeriets ”Fælles Mål”. Samtidig er der gode undervisningsplaner for 
læringsaktiviteter som bevægelse, liverollespil, performance, yoga m.v. 

Skolens gennemsnitlige karakterer ved visse af folkeskolens afgangsprøver det seneste år 
fremgår af Undervisningsministeriets databank se: http://statweb.uni-
c.dk/Databanken/uvmDataWeb/ShowReport.aspx?report=KGS-gns-kom-fag (dobbeltklik på + 
Ringsted). Det fremgår tydeligt heraf, at skolen faglige resultater ligger i den øvre ende, hvor 
der er tale om gode præstationer. Skolens prøveresultater stemmer overens med min egen 
vurdering af elevernes udbytte i forhold til den faglige progression og det faglige niveau på de 
relevante klassetrin og fag jeg har overværet undervisning på. 

Det er mit indtryk, at der blandt det pædagogiske personale, er et tæt samarbejde og at der 
sker den nødvendige koordinering og afstemning af undervisningen mellem klasser og fag. 

Jeg har haft lejlighed til at tale med såvel enkelt elever, grupper af elever, lærere og med 
skolelederen. Ud fra dette er det mit generelle indtryk, at skolen både har et godt 
undervisningsmiljø og et godt arbejdsmiljø, hvor der er respekt om hinandens roller, opgaver 
og skolens kerneopgaver. Der synes at være en god og tillidsfuld stemning blandt skolens 
elever og lærere. Det er endvidere min vurdering, at omgangsformen og skolens miljø lever på 
til skolens formål og forpligtelse til i hele dens virke, at forberede eleverne til at leve i et 
samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt at skolen udvikler og styrker 
elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 
herunder ligestilling mellem kønnene. 

Skolen har i relevant omfang samarbejde med Ringsted Kommunes PPR og trækker på den 
rådgivning der her kan fås. 

Efter mine tilsynsbesøg har jeg haft lejlighed til at drøfte relevante emner med skolens leder, 
herunder skolereformen, bestemmelserne omkring lærernes arbejdstid og skolens 
dimensionering og elevtal. 

Med baggrund i de nævnte tilsynsaktiviteter er det min vurdering, at skolens samlede 
undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering, står mål med hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 

Jeg er certificeret tilsynsførende og opfylder kriterierne i Friskolelovens § 9b vedrørende de 
tilsynsførendes uafhængighed. 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Broholm 

 

Kopi til skoleleder Helle Heesche, Ringsted Ny Friskole 

 


