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Så er Skelbæk Friskole snart 1 år gammel. Tiden går stærkt, men heldigvis er der 

stor ro og tid til den enkelte i Skelbæk Friskoles verden. 

Skolen har haft en turbulent start med op til flere lederskift, så ud over det 

almene tilsyn har mit fokus været at mærke stemningen blandt både elever og  

personale. Mit helt klare indtryk er 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 har været på to tilsyn, og har observeret flere forskellige fag. Ud over dansk, 

matematik og engelsk har jeg deltaget i hjemkundskab, natur & teknik samt 

historie og morgensang. Jeg nåede også at deltage i en enkelt fysik-time, men da I 

har valgt at lukke den meget lille 7.kl., varer det et par år, før der skal føres 

yderligere tilsyn i det fag. 

Den gennemgående stemning på skolen er fyldt med tillid, ro, aktivitet, glæde, 

tryghed, faglighed og respekt for hinanden og det der undervises i. Her er ingen 

lærere der råber; der skabes ro ved hjælp af håndtegn eller ved at klappe i 

hænderne. Der er flere klasser, der har tydelige symboler, der guider eleverne på 

rette færd, ligesom der flere steder er uddybende planer for lektionens indhold, så 

alle elever ved hvad timen bringer. Alle disse tiltag er med til at skabe ro og 

tryghed, så der bliver plads til faglig fordybelse. 

Biblioteket er indbydende, hyggeligt og med fine alsidige materialer. Eleverne 

færdes der trygt, og ved hvordan de finder rundt og agerer fornuftigt. 

Skolen har dejlige lokaler med borde og stole der er indstillet efter den enkelte 

elev. På teknik-siden er skolen også med og har Pc’er i et rimeligt antal. Det er 

lykkedes at få netværket i den ene bygning til at fungere bedre, men der er 

desværre stadig halvdårligt netværk i indskolingsbygningen.  

 Jeg var med 1.kl. i gymnastiksalen til bogstav-stafet, og må medgive at der er 

meget dårlig akustik i salen. Et par elever blev kede af det pga. den dårlige lyd, 

der forstærkede elevernes glædes-lyde. Det vil være en god investering at gøre 

noget ved akustikken her.  

I en af klasserne er der lavet mindre afskærmninger til et par elever, så de har 

mulighed for at søge ro i deres eget rum. Rigtig fin mulighed - når det som her 

sker i respekt for og med den enkelte elev. Derudover er det i alle klasser 

almindeligt at arbejde i gang-arealerne, hvor der er sofaer og borde til at danne 
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hyggekroge, der gør det muligt at finde et sted med ro til gruppearbejde. En rigtig 

god løsning, som bruges fornuftigt af eleverne. 

Jeg er som tilsynsførende slet ikke i tvivl om, at Skelbæk Friskole forbereder 

eleverne til frihed og folkestyre. Der er stor respekt for hinanden både mellem 

lærere og elever, mellem de enkelte elever og personalet indbyrdes. Alle lytter på 

hinanden og venter med at sige noget til det er deres tur, ligesom det er helt 

naturligt, at elevers bidrag er lige så værdsat som lærernes faglige forklaringer. 

Jeg deltog blandt andet i et "klassemøde", hvor ovenstående var helt tydeligt, men 

også i den almindelige undervisning træder respekten tydeligt frem. 

Min vurdering er at undervisningen står mål med hvad der kræves i 

folkeskolen. Jeg har set undervisningsmaterialer fra forskellige fag og klassetrin 

-  de er alle tidssvarende, inspirerende, fagligt gode og bliver brugt på fornuftig 

vis. I flere lokaler hænger der faglige opslag, plakater, billeder og lign – hvilket er 

god inspiration og indbyder til faglig tænkning og samtale. Lærernes tilgang er 

yderst fagligt funderet med tilpassede forventninger til både elever og fagligt 

indhold. Lærerne er generelt gode til, at fange de små sidespring der opstår og 

evt. følge en god anledning til en lidt anden snak, hvis en eller flere elever viser 

interesse i den retning. Samtidig er lærerne gode til at komme tilbage på sporet og 

holde fagligheden for øje under hele processen. I flere klasser så jeg lærerne lave 

special-aftaler med enkelte elever, som havde behov for en anden tilgang til det 

faglige, eller som skulle guides gennem faget på anden vis. Samtlige steder var 

der stor respekt for den enkelte og det faglige i fokus på et tilpasset niveau. 

Derudover kan jeg erklære at undervisningen foregår på dansk - ud over i 

engelsk, hvor en stor del af undervisningen er på engelsk. 

 

Venlig hilsen 

Britt Ravn Augustsen                                                                                  

Tilsynsførende 

 

 

 


