
Tilsynsrapport for skoleåret 2015/2016. 

 

Hvilsom Friskole og Fribørnehave 

Skolestræde 8, Hvilsom 

9500  Hobro 

 

Tilsynsførende: Hans Bjørn 

Tilsyn: 5 gange i løbet af året 

Klasser og fag: alle klasser fra 1. – 9. i fagene dansk, matematik og engelsk –  
        hovedsaglig. 

 

Det er tilsynets formål, at sikre at undervisningen i friskolen står mål med de krav, 
der er beskrevet i folkeskoleloven, samt at skolen arbejder med frihed og folkestyre.  

 

Tilsynets vurdering: 

 I lighed med tidligere år starter jeg med en samtale med skolelederen. 
Herigennem får jeg et indtryk af, hvad der skal arbejdes med i det kommende skoleår. 

Jeg får også udleveret fag- og årsplaner fra lærerne. Det giver et godt overblik af 
fagindholdet for de enkelte klasser, samt et brugbart grundlag i tilfælde af vikartimer. 

 Ved de følgende besøg har jeg endvidere en snak med lærerne og deres 
dagligdag og ikke mindst med forskellige elever. Desuden følger jeg også 

frikvartersaktiviteter, og her kan man rigtig opleve de gode, sociale relationer 
eleverne imellem. 

 Hvilsom Friskole er et godt sted at få sine børn undervist. Der er et godt 

undervisningsmiljø, lærerne er faglig kompetente, og undervisningen foregår varieret 
– fra hele klassen til gruppearbejde i større eller mindre antal. Heri ligger der 

udfordringer for alle elever, idet man kan komme med sine egne betragtninger til en 
given opgave, hvad enten det er på modersmålet eller i en sprogtime. Dette er i høj 

grad med til både at stimulere indlæringen og tanken om frihed og folkestyre. 

 Der hersker et godt arbejdsmiljø på skolen. Der er en gensidig respekt for 

hinandens styrker og svagheder. Eleverne er gode til at bede om hjælp, men samtidig 



ikke bange for at hjælpe en klassekammerat eller i det hele taget en anden elev på 

skolen. Dette er med til at skabe det hele menneske, der er åben for andres meninger,  
holdninger og situation.  

 Brugen af IT er i høj grad en del af dagligdagen. Specielt i 

matematikundervisningen gives der mulighed for differentiering, hvor der arbejdes 
med opgaver tilegnet den enkelte elevs standpunkt. Men også i andre fag tages 

computer, I-book og I-pad flittigt i brug, således at eleven er godt rustet på dette felt, 
når man en gang skal ud i arbejdslivet.   

 Skolen har heldigvis holdt fast i ideen om, at bevægelse og frisk luft til 
hjernen er med til at fremme indlæringen hos det enkelte barn. Der er stadig det 

daglige ”bevægelseskvarter”, ligesom  ”udeskolen”  også bliver afholdt, og her får 
man indlæringen på en helt anden måde – lidt mere ”learning by doing”.  

 Det er også blevet til et demokratisk tiltag her i år, nemlig oprettelsen af 
et elevråd. Godt nok havde man et sidste år, men det var vist mere af navn end af 

gavn. Dette skoleår kører det så meget bedre, og det er en unik måde at deltage i og 
måske bedre forstå den demokratiske proces, der hører vort samfund til, og som 

eleverne selv en gang skal ud og deltage i. 

 I de tidligere år har jeg nævnt elevfremgangen her på skolen, og i år er 
ingen undtagelse! Selvom nogle af de nuværende elever forlader skolen af forskellige 

årsager, så er der en nettotilgang, således er der i skrivende stund lige knap 120 
elever. Det er et tal, som flere folkeskoler godt kan misunde. Skolen har fastholdt sit 
gode ry i omegnen, hvilket kun kan skyldes bestyrelsen og personalets indsats. I den 

forbindelse er det en glæde at se 4 nye, store lokaler snart er færdige til at tage i brug, 
det har jo længe været et stort ønske, og på den måde er Hvilsom Friskole parat til at 

modtage endnu flere elever. 

 

Konklusion: 

 Med det personale, de mål, den virksomhed og kultur som skolen har, er 

det min opfattelse, at Hvilsom Friskole i høj grad lever op til folkeskolelovens krav 
om indhold og udbytte. 

 Jeg kan bekræfte, at undervisningen foregår på dansk. 

 

Aalestrup, 21. april 2016 

Hans Bjørn 


