
Tilsyn for Hvilsom Friskole 2014/15. 

Tilsynsrapporten er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelsen for Friskoler 

§ 9: Tilsyn Forældrekreds og bestyrelse. 

§ 9: Det påhviler forældre til børn i en fri grundskole at føre tilsyn med 

skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning 

om, på hvilken måde, tilsynet skal udføres, jf. dog § 9a. 

 

§ 9a: Forældrekredsen og bestyrelse skal i fællesskab sikre, at en eller flere 

tilsynsførende varetager tilsynet med 

1) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og hvis 

skolen er omfattet af § 8a, stk. 5, historie, 

2) at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en 

helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen, og 

3) at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 4. pkt., og § 2, stk. 3, 

1. pkt. 

      Stk. 2: Forældrekredsen og skolens bestyrelse kan i stedet i 

      fællesskab træffe beslutning om, at tilsynet med de forbehold,  

      der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal føres af skolen ved     

      selvevaluering efter en evalueringsmodel godkendt af          

      undervisningsministeren, jf. § 9e. 

 

     Stk. 3: Gennemføres en beslutning om selvevaluering, jf. stk. 

     2, ikke, finder stk. 1 anvendelse. 

 

 Ved det første besøg på skolen har jeg som sædvanlig en samtale 

med skolelederen om skoleåret, der er gået i gang. Jeg får underretning om 



de forventninger og tiltag, der ligger forude. Jeg bliver også orienteret om 

personalesituationen, i hvert fald om det kendte, og igen i år har der været 

lidt vikarpåsætning og omfordeling af skemaer, men det er mit indtryk at 

den daglige skolegang har været meget lidt berørt af dette. 

 Som sædvanlig er det en fornøjelse at læse lærernes årsplaner. 

De er velskrevne og gennemtænkte. Der vil selvfølgelig være nogle 

justeringer i årets løb, men som basis er de absolut gode. På denne måde er 

det også meget nemmere for en vikar at gå ind og overtage en 

undervisning i et længere forløb. 

 Hvordan står det så til ude i klasserne? Det korte svar er: rigtig 

godt! Alt er selvfølgelig ikke idel lykke og en dans på roser hele tiden. Der 

kan som imellem alle børn være små eller større tvister, men de bliver 

tacklet rigtig godt af personalet her og nu. Én ting, jeg tidligere har nævnt, 

er den gode omgangsform mellem eleverne. Alle kender hinandens navne, 

og man er stadig rigtig gode til at drage omsorg for og hjælpe hinanden – 

både stor og lille – hvis der er behov for det. 

 Undervisningen foregår på et rigtig godt niveau. Der er et godt 

samspil mellem lærer og elev, der bliver stillet krav til den enkelte, men 

også ros og skulderklap, når tingene lykkes. Der bliver desuden lagt vægt 

på den enkelte elev, både med hensyn til tempo og omfang. På den måde 

er der meget få – om nogen - der bliver ”kvalt” i for meget stof, men får 

stadigvæk den fornødne udfordring. Klasseundervisningen foregår på flere 

niveauer, både som det kendte for alle i klassen, men i høj grad også som 

arbejde i større eller mindre grupper. Og her har jeg oplevet, hvordan der 

bliver diskuteret, samarbejdet, hjulpet, skrevet ned, tegnet, kort sagt 

arbejdet, hvor alle yder deres del. Snakken kan godt være noget højlydt, 

men der kommer som regel et godt produkt ud af det – ligesom selve 

arbejdsformen er givende. 



 Eleverne på skolen er nu ikke inde hele tiden. Der er stadig det 

daglige bevægelses-kvarter, med forskellige lege og aktiviteter. Derudover 

afholdes med jævne mellemrum ”udeskole”, hvor undervisningen flyttes 

udendørs – uanset vind og vejr. Der vil nok altid være enkelte 

”pivhoveder” imellem, men jeg synes, personalet fortjener ros for 

tilrettelæggelse og afvikling af disse ude-dage. Jeg er vis på, at mange 

elever senere i livet vil huske tilbage på nogle af disse dage med glæde. 

 Sidste år ved den her tid forudså jeg, at elevtallet på Hvilsom 

Friskole ville stige fremover. Det er også sket. I skrivende stund er der 103 

elever (det har været højere), men på alle fri- og folkeskoler er der 

nomader, der går kort tid på skolen, inden man flytter videre til næste og 

næste og… 

 I en tid hvor ikke alle friskoler har det lige godt - der er faktisk 

tilbagegang i antallet - er det dejligt at konstatere den stigende interesse for 

Hvilsom Friskole – så noget må I jo gøre rigtigt!! Skolen har et godt ry 

rundt omkring, og det skyldes i høj grad bestyrelsens, ledelsens og 

personalets indsats. Der er ro på bagsmækken, stor opbakning fra byen og 

forældre – kort sagt, man vil det her i fællesskab. Som et yderligere tegn 

på fremgangen for skolen, bliver der fra næste skoleår oprettet en 9. klasse 

– sådan! 

 Flere elever kræver flere (og bedre) lokalefaciliteter. Et lille 

hjertesuk herfra kunne være, at både klasse- og faglokaler blev opgraderet 

til en version 2.0. Jeg er godt klar over, at økonomien skal være i orden og 

til stede, men med den nuværende udvikling må det være på ønskelisten. 

 Tilsynets vurdering: 

 

 Jeg oplever en skole i stadig positiv udvikling. Der er 

engagement til stede overalt. Samspillet mellem alle parter fungerer fint, 

og det er i sidste ende til gavn for primærgruppen – nemlig eleverne. 



Hvilsom Friskole er i overensstemmelse med de ministerielle krav, både 

hvad angår standpunkter og materialer. 

 Jeg kan bekræfte, at undervisningen foregår på dansk. 

 

Aalestrup, 21. april 2015. 

Hans Bjørn 

 


