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Britt Ravn Augustsen har i skoleåret 2015/16 ført tilsyn på Skelbæk Friskole. 
Skolekode:	280461  

Tilsynsbesøg er foregået d. 29/9-2015 og d. 11/3-2016.  

Der er overværet undervisning i følgende klasser og fag i forbindelse med tilsynet: 

Dansk 1., 2., 4. og 5. kl.                                                                               
Matematik 0., 1., 3., og 5.kl.                                                                                
Engelsk 3. og 6.kl.                                                                                                       
Fysik 7.kl.                                                                                                                  
N/T 5.kl.                                                                                                                           
Idræt 4. og 7.kl.                                                                                                            
Kristendom 2.kl.Tysk 7.kl.                                                                                         
Billedkunst 2.kl. 

Jeg kan gentage første del af min tilsynserklæring fra sidste år; Sidste år nævnte 
jeg nemlig de mange lederskift, I har haft, og der har I så lige snuppet et mere. 
Som sidste år vil jeg understrege, at det har været yderst betryggende at deltage 
som tilsynsførende. Udover at føre tilsyn direkte på skolen, har jeg haft kontakt 
med skoleleder og bestyrelse via mail, samt fremlagt dele af tilsynsrapporten ved 
generalforsamlingen. Jeg følger også jævnligt med på skolens hjemmeside.  

Jeg har været på to tilsyn på skolen i dette skoleår, den ene gang med Pia som 
konstitueret leder og den næste med Lizette som leder. Begge tilsyn har været 
rigtig positive, og med endnu et lederskifte i baghovedet har jeg fortsat lagt stor 
vægt på at mærke stemningen blandt både elever og personale. Jeg vil derfor 
gerne understrege at mit indtryk absolut har været at både personale og elever 
har arbejdet sig aktivt og fagligt velfunderet med godt humør igennem skoleåret.  

Jeg har, som jeg skal ifølge loven, ført tilsyn med dansk, matematik og engelsk på 
flere klassetrin, og i alle 3 fag er det min klare vurdering at elevernes standpunkt 
er svarende til og i nogle tilfælde over hvad der kan forventes. Udover de tre 
nævnte fag er jeg nået omkring en del andre fag, samt alle klasser og lærere, og 
kan bekræftet at undervisningen i alle fag står mål med hvad der kræves i 
folkeskolen, at materialerne er tidssvarende, lærerne velforberedte og eleverne 
aktive og deltagende både fagligt og socialt. 

Specielt fysik i låne-lokalerne på Stevns efterskole var spændende at deltage i. 
Eleverne er den første overbygningsklasse hos jer, og de var rigtig aktive og 
nysgerrige. Gode forsøg der blev udført med sikkerheden i top, og god 
kombination at filme med mobilen, så der er dokumentation og mulighed for at 
forklare egne forsøg, når der arbejdes videre hjemme på skolen. Eleverne fandt 
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hjemmevant rundt i lokalerne, og selv om det tager tid at køre frem/tilbage, og 
Boestofteskolen er lidt tom og spøgelsesagtig, så det ud til at fungere ok.  

Aftalen i forhold til mine tilsyn i dette skoleår, var at jeg skulle have lidt fokus på, 
at I nu har en udskolingsklasse. Og her vil jeg understreg at den 7.kl. jeg har 
mødt i år, var meget som dem jeg mødte i 6.kl. sidste år. Jeg tror ikke, at de 
foreløbig "kræver"/har brug for en speciel udskolings-tilgang. Jeg mødte en flok 
glade 7.klasse-elever, der fortsat fungerede som en fin del af hele skolen. 

I alle de fag og klasser jeg førte tilsyn med foregik der undervisning der efter min 
vurdering står mål med hvad der kræves i folkeskolen, både i forhold til 
indhold, niveau og metoder. Jeg er ikke i tvivl om at I forbereder eleverne til 
frihed og folkestyre, og at der på jeres skole er ligestilling mellem kønnene. 
Derudover skal jeg ifølge loven føre tilsyn med at undervisningen foregår på 
dansk. Det gør den, dog ikke i sprogfagene, hvor rigtig meget foregår på 
henholdsvis tysk og engelsk - hvilket må være det helt rette i de fag. 

I de forskellige klasser, så jeg diverse gode former for klasseledelse: I flere klasser 
skrives dagens og timens indhold på tavlen, så der er et fint overblik for alle. I 
stedet for at råbe højt, klappes der for at få ro. Der er en fin variation mellem 
forskellige undervisningsmetoder og lærerne varierer undervisningen på en rigtig 
fin, faglig og inspirerende måde. I flere klasselokaler er der mulighed for at sætte 
sig i en afskærmet bås, efter behov - en rigtig fin mulighed, og dejligt I har plads 
til det. I en klasse, skrev eleverne deres navn på tavlen når de havde brug for 
hjælp = stadig hænder frie til at arbejde videre i stedet for blot at sidde og vente. I 
en anden klasse, havde de en tretrinsraket på tavlen - her skrives ens navn hvis 
læreren vurderer man forstyrrer = der er altså 3 chancer for at blive rolig, inden 
læreren må skrive hjem.  

Det er som de forrige gange hyggeligt og rart at være i alle klasserne. Der arbejdes 
aktivt, og flere elever bruger gangarealer og fællesarealer som et "pusterum" fra 
klasselokalet, og med ro/plads til at arbejde i mindre grupper. Mit helt klare 
indtryk er, at I har en rolig skole med respekt for den enkelte blandet med godt 
humør hos store som små. Lærerne er positive og engagerede og arbejder bevidst 
frem mod skolens målsætninger, og eleverne er tillidsfulde og nysgerrige for at 
lære. 

Jeg ser frem til fortsat samarbejde 

Venlig hilsen 

Britt Ravn Augustsen                                                                                     
Tilsynsførende 


