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Formål
Formålet med forældretilsynet har været at føre tilsyn med, hvorvidt skolens formål og værdigrundlag
omsættes i praksis i dagligdagen og i undervisningen på Hvilsom Friskole. Herunder hører også at vurdere
om elevernes faglige standpunkt svarer til, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen.
Udførelse
Vi har ført tilsyn på skolen ved at følge med i fælles information, samt komme på skolen jævnligt til
morgensamlinger, arrangementer, udeskole o.lign. Vi har deltaget i undervisning på alle klassetrin og læst de
forskellige klassers årsplaner i samråd med skolelederen. Vi har talt med elever og lærere om hverdagen og
undervisningen på Hvilsom Friskole.
Konklusion
Vi har som tilsynsførende lagt meget mærke til den motivation og arbejdsglæde, som eleverne og lærerne
viser og udtrykker i forhold til undervisningen. Det er meget positivt.
Undervisningen på Hvilsom Friskole bærer præg af, at den enkelte elev er i fokus, og at alle elever mødes
der, hvor de er fagligt og udviklingsmæssigt. Undervisningen er meget afvekslende og skifter mellem oplæg
fra læreren, gruppearbejde, selvstændigt arbejde og aktiviteter inde og ude.
Vi oplever et stort fagligt og socialt engagement fra lærernes side og en gensidig respekt og forståelse lærere
og elever imellem. Lærerne er gode til at opmuntre eleverne til at bruge både deres kreative og faglige evner.
I de yngste klasser har vi lagt mærke til, hvordan lærerne er dygtige til at inddrage leg og bevægelse i
undervisningen på en måde, så det giver mening undervisningsmæssigt. Vi har desuden været imponerede
over den arbejdsro og fordybelse, som selv de yngste klasser er i stand til at lægge for dagen, når der
undervises.
Vi har lagt mærke til, hvordan de ældre klasser er dygtige til at arbejde selvstændigt med stor ansvarlighed.
De ældste klasser er i stand til at analysere de ting, de bliver stillet over for i undervisningen med både
følelser og fornuft, og de er sikre og overbevisende, når der f.eks. skal fremlægges. De er gode til at lytte og
komme med konstruktive kommentarer til hinanden i undervisningen.
”Bevægelse”, som alle klasser er med til hver formiddag, virker som en rigtig god oplevelse for alle
eleverne. Børnene nyder at bevæge sig, får pulsen op og har det skægt med hinanden på tværs af klasserne,
inden undervisningen atter fortsætter.
Vores bedømmelse er, at eleverne generelt har et ret højt fagligt standpunkt i undervisningen.
Vi synes, at der i 3.-7.’s klasselokaler er en dårlig akustik, som, vi mener, bør udbedres. Dette er drøftet i
bestyrelsen, og det er planen at lydisolere lokalerne i den nærmeste fremtid.
I SFO’en Himmelblå er der mulighed for at lege inde og ude, være kreativ, spille spil og læse mm.
De ansatte i SFO’en er rigtig dygtige til at hjælpe børnene i gang med mange forskellige kreative aktiviteter.
Der er altid noget at lave og altid en voksen, der er parat til at støtte op om en god idé fra børnenes side. Der
er en god stemning og en livlig aktivitet fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Himmelblå tilbyder desuden
sund morgenmad og eftermiddagsfrugt.
Som tilsynsførende har vi alle oplevet en rigtig god stemning på skolen, vi har mødt børn der trives og er
glade og motiverede i forhold til undervisningen. Vi har også oplevet et rigtig godt socialt sammenhold
blandt eleverne på hele skolen og også blandt de ansatte.
Værdigrundlaget og formålet med skolens virke bliver efterlevet på mange punkter i hverdagen og i
undervisningen.
Hvilsom d. 25.4.2011.
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