Han Herreders Ungdomsskole
22. april 2013
Tilsyn på Vilsted Friskole, torsdag den 14. februar 2013
Tilsynet foregik torsdag den 14. februar fra kl. 8.00 til 13.30. Under tilsynet overværede vi timer i
alle tre aldersgrupper.
Under tilsynet skal vi bl.a. vurdere flg. elementer:
1) Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med hvad,
der almindeligvis kræves i folkeskolen.
2) Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og
folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende
friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
3) Skolens mål set i forhold til kravene herfor i folkeskolen samt sammenhængen mellem
skolens eventuelle årsplaner, mål, del- og slutmål og skolens planer for undervisningen.
4) Organiseringen af undervisningen, rammerne herfor samt arbejdsformerne.
5) Inddragelse af relevante elementer for fagene i undervisningen.
6) Differentiering af undervisningen i forhold til den enkelte elevs behov og forudsætninger.
7) Skolens sikring af elevernes mulighed for alsidig personlig udvikling.
Ad. 1,3 og 6. Når vi overværer undervisningssituationer, vurderer vi om rammerne for
undervisningen er i orden. Det gælder lokaler, undervisningsmaterialer mm. Vi vurderer også
lærernes organisering af undervisningen svarer til de krav der stilles. Mht. til rammerne for
undervisningen, oplever vi Vilsted Friskole som et sted, der bærer præg af, at man har løst mange
lokalemæssige udfordringer i årenes løb. Vi oplever, at der er rimelig god plads til eleverne og har
erfaret, at man har mulighed for at lave holdundervisning i mindre lokaler.
I alle de timer vi har overværet, har der været stor engagement og et godt læringsmiljø. Vi er helt
sikre på at undervisningen lever op til de krav der stilles fra centralt hold.
Ad. 2 Vi har tidligere været på besøg på skolen, og vores tidligere vurderinger mht. om eleverne
trives på skolen, skolen er stadig meget positivt. Vi oplever ved hvert besøg, en stor omsorg for at
elever, der har brug for et trøstende ord, altid finder stor forståelse fra personalet på skolen. Vi
mærker, at eleverne har stor tillid til, at de roligt kan gå på til lærerne med deres små og store
problemer.
Ad 7. Vi var så heldige at være med til skolens 50 jubilæum, og så her uddrag af elevernes skuespil.
Vi oplevede også her et stort engagement, men også dygtige små skuespillere og sangere, som
man kunne se havde gjort et stort arbejde for at nå et godt resultat. Der er meget vigtigt for
eleverne at opleve sig selv som en vigtig brik i en større sammenhæng. Det gjorde de tydeligvis
under opførelsen af skuespillet for forældre og borgere i lokalsamfundet.
Vi ved, at det til stadighed er en stor udfordring at drive en friskole. Vi mærker fra elever, forældre
og ledelse et stort engagement for at bevare og udvikle skolen.
Anni Sørensen og Jens Sørensen

