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Tilsyn på Vendsyssel Friskole:
Nedenstående er en sammenfatning af tilsynet i skoleåret
2018-2018.
Nederst i dette dokument findes linket til den egentlige tilsynserklæring, som er tilgået Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Der føres tilsyn med skolens undervisning på følgende områder:
1:
2:
3:
4:

Dansk, Engelsk og Matematik
Det samlede undervisningstilbud
Frihed og folkestyre
Om undervisningen foregår på dansk

Den reviderede bekendtgørelse præciserer, at der i forbindelse med tilsynet skal ses på hovedfagområderne: de humanistiske fag, de naturvidenskabelige og de praktisk musiske
fag.
Tilsynet har til formål at vurdere, om det der sker på friskoler, står mål med det der sker i folkeskolen.
I skoleåret 2018-2019 fik skolen ny skoleleder og tilsynet
blev som følge deraf indledningsvis påbegyndt med et møde
med denne, umiddelbart i forbindelse med dennes tiltrædelse
1. februar.
Det konkrete tilsyn er udført på to skoledage, med observationer i de fleste af skolens klasser og i de fleste fag.
Der har i forbindelse med tilsynsbesøgene tillige været lejlighed til at drøfte en række forhold med skolens pædagogiske
personale og skolens leder: undervisningsmaterialer og Toftegaard
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-2midler, pædagogik og didaktik. Planer for skolens undervisning og samlede virke, set på skolens hjemmeside, er tillige
drøftet med skolens leder.
Efterfølgende er det samlede tilsyn drøftet med skolens leder
og skolens bestyrelse og efterfølgende gennemgået på skolens generalforsamling.
En del af drøftelserne med skolens leder og skolens bestyrelse har omhandlet skolens bæredygtighed, pædagogisk og
økonomisk. Skolens udvikling, set i et større perspektiv, er
tillige drøftet, herunder skolens karakteristika som lokalforankret grundskole.
Følgende konstateres og konkluderes i forbindelse med det
samlede tilsyn:
Undervisning, undervisningsmaterialer og -midler står mål
med det vi med rette kan forvente at se i folkeskolen. Generelt er der gode relationer mellem skolens pædagogiske personale og skolens elever.
Undervisningen foregår på dansk og eleverne opdrages til
frihed og folkestyre.
Skolen er generelt præget af god ro og en god omgangstone.
Der er en udlevet vilje til at indhente inspiration fra andre
skoler, dels gennem det etablerede samarbejde mellem friskoler i nærområdet, dels gennem skolebesøg på friskoler og
folkeskoler andre steder i landet.
Samlet set står skolens indhold mål det der forventes i forhold til gældende bekendtgørelser.
Jørgen Dyrskjøt Thorsen
Skoleleder, Pædagogisk Udviklingskonsulent og Certificeret Tilsynsførende.
Den fulde tilsynserklæring: link/link (følger)

