Tilsyn på Vilsted Friskole skoleåret 2014-2015.
Skolekode.827006
Som tilsynsførende er vores opgave at føre tilsyn med:
Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
At skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der kræves i folkeskolen.
At vurdere om eleverne forberedes til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
I skoleåret her der været besøg ved opførsel af skolemusical, og undervisningen er fulgt ved besøg i alle
klasser.
Vurdering af det faglige indhold og arbejdsformer:
Eleverne har i alle klasser i boglige og praktisk musiske fag oplevet en undervisning med stor faglighed.
Undervisningen lægger op til at eleverne lærer at tage ansvar for sig selv og for gruppen.
Læringsmiljø.
I alle klasserne oplevede vi en ro og koncentration og der er en klar rollefordeling mellem elev og lærer.
Eleverne mødes med en positiv forventning fra skolen og den enkelte lærer. Lærerne er dygtige til at give
hvert barn i klassen den opmærksomhed og hjælp som barnet har brug for, og samtidig tages der hånd om
dem, der har brug for ekstra støtte. Samtidig er der udfordringer til de hurtige og kvikke elever
Det psykiske miljø:
Et godt socialt miljø i klassen er en forudsætning for, at eleverne får et fagligt udbytte. Der er ikke kun fokus
på faglighed men også på den enkelte elevs trivsel.
Øvrige tilsynsaktiviteter:
Ved samtale med skolens leder og lærere har vi bl.a. drøftet
Skolens daglige virke, undervisningsplaner og undervisningsmaterialer.
”Mobbepolitik” på skolen er en hest/føl ordning på tværs af klasser samt familiegrupper
På baggrund af besøgene på Vilsted Friskole kan vi konkludere.
At undervisningen i dansk, matematik, og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen.
At skolens øvrige fag herunder de praktisk musiske også står mål med hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen
At skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
At skolens undervisningssprog er dansk.
Fjerritslev den 23 april 2015
Jens Sørensen og Anni Sørensen

