Tilsynsrapport Skelbæk Friskole
Skoleåret 2014/15
Endnu et skoleår er gået for Skelbæk Friskole, og det har som sidste år, været en
fornøjelse at være en del af det.
På trods af endnu et lederskifte, har jeg ved tilsyn - og anden kontakt - klart det
indtryk at stemningen er god, lærere og elever trygge, og fokus er på, at alle har
det godt og lærer en masse. Jeg har ved mine tilsyn set og mærket at både
personale og elever har arbejdet sig aktivt og fagligt velfunderet - samt med godt
humør - igennem skoleåret.
Jeg har været på to tilsyn, og har observeret flere forskellige fag. Ud over dansk,
matematik og engelsk på flere klassetrin, har jeg deltaget i tysk, idræt,
kristendom, historie samt konfliktmæglingskursus, morgenløb og morgensang.
Min vurdering er absolut at undervisningen står mål med hvad der kræves i
folkeskolen. Og i et par fag endda ligger over hvad der forventes på de klassetrin
jeg observerede. 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. Derudover kan jeg erklære at undervisningen foregår på dansk - ud over i
engelsk og tysk, hvor en stor del af undervisningen foregår på et af de to
fremmedsprog.
Jeg er som tilsynsførende slet ikke i tvivl om, at Skelbæk Friskole forbereder
eleverne til frihed og folkestyre. Skolen har i år blandt andet uddannet sine
egne konfliktmæglere - her deltog jeg i en del af den ene undervisningsgang. Som
i al anden undervisning på skolen, var det tydeligt, at 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 de voksnes forklaringer. Elever som
konfliktmæglere må gå fint i hånd med forberedelse til frihed og folkestyre.
Morgenløbet vil jeg også gerne rose. Der var tydeligvis elever der var knap så
begejstrede for at skulle løbe, men alle kom af sted og der var god stemning
blandt alle. Fin ide at de elever der evt. ikke kan deltage, står for afkrydsning af
alle elever - god måde at få alle aktive og til at føle ansvar for at det hele lykkes.
Skolen har dejlige lokaler, der anvendes tidssvarende, fagligt gode og inspirerende
materialer, og der er mulighed for at benytte skolens PC'er og som noget nyt også
Ipads. Netværket er i dette skoleår blevet meget bedre, og der er stort run på
udlån af IT-medierne. Specielt i 0.kl. kunne jeg se og høre et behov for
høretelefoner, som må stå højt på ønskelisten - hvis ikke de allerede er anskaffet.
Akustikken i gymnastiksalen, trænger stadig til at forbedres, der er ikke så rart at
være når eleverne leger, griner og hviner i idræt mv. Men jo en dyr post...
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Igen i år var det godt at se så mange tydelige ikoner, billeder, plakater mv. der
viser eleverne faglige og sociale spilleregler. Det kan handle om ro, opførsel, dansk
grammatik, læringsmål mv. Ligeledes så jeg som sidste år gode arbejdspladser
både i klasserne og i gangene, afskærmninger ved behov, samt gode og
opdaterede undervisningsmaterialer.
Til slut vil jeg gerne rose, at 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, og det er rigtig hyggeligt og lærerigt at komme og
besøge jer.
Jeg glæder mig til fortsat samarbejde og ser frem til at komme på tilsyn i jeres
overbygningsklasse næste skoleår. Det bliver spændende at se jeres værdier og
faglige mål blive ført helt til 9. eller 10.kl. i løbet af de næste år.
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