Han Herreders Ungdomsskole

Tilsynsrapport for 2011 og 2012

Vi vil i det følgende gerne fortælle lidt om vores oplevelser som tilsynsførende på Vilsted Friskole.
I dette skoleår har vi været på skolen i september og Anni har været på besøg alene i december
og marts, hvor hun har bl.a. har overværet dele af en emneuge. Endelig har vi deltaget i et
bestyrelsesmøde i december måned. Når vi er på besøg, prøver vi at komme rundt i alle klasser
for at danne os et indtryk af stemningen og måden der bliver undervist på. Vi ved godt, at vi kun
får set en lille del af skolen liv, men det giver os alligevel et billede at livet på skolen.
Under vores besøg oplever vi, at skolen gør meget for at skabe trygge rammer for eleverne. Når
man sidder på lærerværelset, kommer der ofte elever ind med forskellige behov. Nogle skal
trøstes og nogle skal lige have en besked. Man mærker, at eleverne bliver mødt af venlige voksne,
som er parat til at hjælpe. Som besøgende på skolen, mærker vi, at eleverne tager godt imod os.
Der er en stemning som minder om hjemmet. Og det var jo egentlig også det Grundtvig og Kold
gerne vil skabe i de danske friskoler.
I undervisningen oplever vi, at lærerne prøver at tage hensyn til de enkelte elevers behov. Der er
en god vekselvirkning mellem fælles gennemgang og individuel arbejde. Vi oplever også, at der er
et godt læringsmiljø i klasserne. Når man har med børn at gøre, er der altid store udfordringer i at
strukturere undervisningen på den rigtige måde og udfordringer i at få klasser til at fungere. Vi er
af den overbevisning, at der bliver arbejdet intenst med begge dele.
Vi har oplevet, at ”følordningen”, hvor store elever tager ansvar for små elever fungerer rigtig
godt. Det er med til at give en tryg skoledag for eleverne på skolen og med til at lære de store at
tage ansvar. I emneugerne udmøntes dette også ved, at store og små arbejder sammen om
emnet. Det er med til at styrke fællesskabsfølelsen på skolen.
Vi har også deltaget i et bestyrelsesmøde i december måned, hvor vi fik en god orientering om
skolens udfordringer. Det gav også et kendskab til bestyrelsesmedlemmerne. På mødet blev vi
orienteret om økonomi, ture med elever og andre praktiske emner.
Tilsynsførende ved friskoler skal i de kommende år uddannes til at varetage opgaven ordentlig.
Derfor skal vi indenfor det næste år helst på kursus i en weekend. Det glæder vi os til.
Vi kan fortælle, at vi er meget glade for at følge med i skolens liv. Der sker mange spændende ting
og det er altid en stor glæde at besøge skolen.
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