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Tilsyn på Vendsyssel Friskole:
Nedenstående er/bliver en sammenfatning af tilsynet i
skoleåret 2019-2020.
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

Bekendtgørelsen 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.
Det konkrete tilsyn er udført på to skoledage, med
observationer i de fleste af skolens klasser og i de fleste fag.
Dels et anmeldt besøg den 9. januar 2020, dels et uanmeldt
besøg den 27. februar 2020.
Tilsynets
konklusion
generalforsamling.
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-2I forbindelse med tilsynsbesøgene har jeg drøftet forskellige
forhold med hhv. skoleleder Mads Vejen og med flere af
skolens lærere.
Drøftelserne med lærerne har primært drejet sig om valg af
undervisningsmaterialer,
didaktiske
overvejelser
og
pædagogisk tilgang til undervisningen af skolens elever.
Drøftelserne med skoleleder Mads Vejen har primært
omhandlet ledelse og skoleudvikling; skolens fortsatte
berettigelse og fremtidige liv og virke. Det er fortsat centralt
at have skolens bæredygtighed for øje, set i forhold til både
faglighed, pædagogik og økonomi. Der arbejdes bl.a. med
øget systematisering af tests, etablering af egen musikskole
og kor.
Skolen fungerer som friskole i den tidligere folkeskoles
bygninger; skolen er fortsat den lokalt forankrede grundskole
for området børn, men kan også med fordel sætte endnu
mere fokus på at være et attraktivt tilbud til andre elever.
Velbegrundede valg af undervisningsmaterialer og -midler og
organisering af undervisning har væsentlig betydning for
såvel ansattes og elever og forældres forståelse og valg af
netop Vendsyssel Friskole.
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.
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.

-3Samlet set står skolens indhold mål med det der forventes i
Folkeskolen, i forhold til gældende bekendtgørelser.
Nuværende tilsynserklæring bliver den sidste i rækken fra
min side. Jeg takker for et konstruktivt samarbejde med
skolens bestyrelse, skolens personale og ledere. Jeg ønsker
jer held og lykke med jeres fortsatte arbejde med at holde
skole i Mosbjerg.
Jørgen Dyrskjøt Thorsen
Skoleleder,
Pædagogisk
Tilsynsførende.
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