
Tilsyn for Hvilsom Friskole 2012/2013. 

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, jvf. § 9e. 

 

Stk. 3: Gennemføres en beslutning om selvevaluering, jvf. stk. 2, ikke, finder 

stk. 1 anvendelse. 

 

 

  

 Mine jævnlige besøg startede i september med en samtale med 

skolelederen. Her blev jeg præsenteret for skolens visioner, samt de meget 

detaljerede årsplaner for skolen og skolens lærere. Her i gennem kan jeg 

bekræfte at timetallet som minimum er det vejledende for folkeskolen. 

 Jeg bliver mødt af en dynamisk og engageret leder, der forstår at bringe 

dette videre til de ansatte, som bruger dynamikken og engagementet i deres 

undervisning. Det medfører videre, at den daglige undervisning leveres 

velforberedt, hvor den enkelte elev er i fokus, både med hensyn til det 



individuelle arbejde, men også når eleven indgår i større eller mindre 

gruppearbejde. 

 Der er et rigtig godt samspil mellem lærer/elev og elev/elev. Humor og et 

godt glimt i øjet medvirker til, at både indlæring og læring foregår på et solidt 

niveau, hvor den gensidige respekt stadig er i højsædet. Når den enkelte elev 

bliver betragtet som et selvstændigt individ, bliver motivationen og indsatsen 

større. 

 Traditionen med ”udeskole” og morgensamling er med til at variere den 

daglige skolegang, især oplever jeg morgensamlingen, som en god start på 

dagen, hvor praktiske oplysninger formidles, ligesom man synger 

fødselsdagssang til glæde hvad enten det er en elev fra 1. eller 7. klasse. 

Endvidere er de 10 minutters daglige ”bevægelse” en super måde at få alle 

elever i en eller form for aktivitet. 

 Der er et meget højt informationsniveau med nyhedsbreve, emnedage, 

lejrskole mm. Dette gælder både kontor, lærere og bestyrelse. På denne måde 

bliver skolen et stort aktiv i lokalsamfundet, idet den også bruges i ikke-

skolemæssig sammenhæng. 

 Bestyrelsen og forældrekredsen yder et stort stykke arbejde med de 

fysiske rammer, både hvad angår, det der er foretaget, og det der er planlagt 

fremtidig. Det er af stor betydning for de daglige brugere, når forholdene er så 

optimale som mulige, selv om det kræver både tid og økonomi. 

 Det er med stor interesse, jeg ser, at de ”specielle” fag som udsyn, 

fortælling, vidensfag og psykologi stadig er på skemaet. Det er i høj grad med 

til at udvikle den enkelte elev, der måske her kan opleve noget han/hun ikke 

ville finde på et ”almindeligt” skema. 

 Den moderne IT-teknologi vinder også mere og mere indpas på skolen. 

Jeg ser bærebare computere, I-pads og mobiltelefoner som en efterhånden 

naturlig del af dagligdagen, dette er ikke et mål i sig selv, men som et absolut 

godt og nyttigt stykke værktøj i undervisningen, hvor eleven, der måske har 

lidt vanskelig ved at styre blyanten, pludselig ser nye muligheder. 

 

 Tilsynets vurdering: 

 

Skolen lever op til de mål og værdier, der skrevet i værdigrundlaget. Jeg 

oplever en rigtig god skole med dygtige, glade og engagerede ledere, lærere og 

elever, hvilket det stadig stigende elevtal turde være et godt bevis på. Skolen 



lever i høj grad op til de ministerielle krav, både med hensyn til standpunkter 

og materialer. 

 Jeg kan bekræfte, at undervisningen foregår på dansk. 

 

Beretningen aflægges på generalforsamlingen den 16. april 2013. 

 

Aalestrup, 9. april 2013. 

 

Hans Bjørn 

  

     

  


