
Tilsynserklæring	  2014/15	  
	  
Skole:	  
527008	  
Rødding	  Friskole	  	  
Tingvej	  8	  
6630	  Rødding	  
	   	  
Tilsynsførende:	  
Tage	  Krogh	  Nielsen	  
Skovvej	  8A	  
5300	  Kerteminde	  
	  
Dato	  for	  tilsynsbesøg:	  
24.10.2014	  
04.02.2014	  
05.02.2015	  
	  
Klasser/fag:	  
Tilsynet	  er	  foregået	  således:	  
	  
Jeg	  har	  deltaget	  i	  skolens	  hverdag,	  hvor	  jeg	  har	  overværet	  undervisning	  i	  skolens	  klasser	  
således:	  

• 1.	  klasse:	   	   Dansk	  
• 2.-‐3.	  klasse:	   	   Dansk,	  matematik	  
• 4.	  klasse:	   	   Engelsk	  
• 5.	  klasse:	   	   Engelsk	  
• 6.	  klasse:	   	   Matematik	  
• 7.	  klasse:	   	   Matematik	  
• 8.	  klasse:	   	   Matematik,	  Fysik	  
• 9.	  klasse:	   	   Matematik	  

	  
Jeg	  har	  haft	  samtaler	  med	  skolens	  ledelse	  og	  lærere	  
både	  før	  og	  efter	  min	  overværelse	  af	  	  undervisningen,	  
og	  jeg	  er	  blevet	  indført	  i	  undervisningsplanerne	  
gennem	  læsning	  af	  skolens	  hjemmeside,	  hvor	  der	  er	  
findes	  en	  detaljeret	  beskrivelse.	  
	  
Vurdering	  af	  elevernes	  standpunkt:	  
Jeg	  har	  som	  tilsynsførende	  konstateret,	  at	  elevernes	  
standpunkter	  i	  dansk,	  engelsk	  og	  matematik	  lever	  op	  
til,	  hvad	  der	  almindeligvis	  kræves	  i	  folkeskolen.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Vurdering	  af	  skolens	  samlede	  undervisningstilbud:	  
Ud	  fra	  en	  helhedsvurdering	  lever	  skolen	  op	  til,	  hvad	  der	  almindeligvis	  kræves	  i	  folkeskolen.	  
Børnene	  føler	  sig	  trygge	  og	  værdsatte.	  Dagligdagen	  er	  præget	  af	  en	  rolig	  og	  varm	  stemning,	  og	  
der	  er	  et	  godt	  læringsmiljø	  på	  skolen.	  Der	  hersker	  en	  god	  stemning	  på	  skolen,	  og	  børnene	  er	  
meget	  tillidsfulde	  og	  er	  umiddelbart	  i	  stand	  til	  at	  tage	  kontakt	  til	  ”den	  voksne”.	  Overværelsen	  
af	  undervisningen	  har	  givet	  mig	  en	  god	  fornemmelse	  for,	  hvordan	  eleverne	  arbejder	  sammen	  
og	  hvilke	  krav,	  der	  stilles	  til	  elevernes	  arbejde.	  Ved	  de	  flere	  forskellige	  besøg	  på	  skolen	  
opleves	  stemningen	  behagelig	  og	  imødekommende.	  
	  
	  
Tilsynets	  vurdering	  af	  om	  skolen	  forbereder	  eleverne	  til	  at	  leve	  i	  et	  samfund	  med	  frihed	  og	  
folkestyre:	  
På	  friskolen	  hersker	  der	  en	  stemning	  af,	  at	  man	  som	  elev	  kan	  blive	  hørt	  og	  set,	  og	  
anerkendelse	  er	  en	  væsentlig	  forudsætning	  for	  dannelsen	  af	  værdier,	  der	  giver	  
sammenhængskraft	  i	  samfundet.	  Eleverne	  bliver	  inddraget	  og	  oplever,	  at	  de	  derved	  har	  
indflydelse.	  Både	  i	  den	  almindelige	  samværsform	  på	  skolen	  og	  ved	  den	  daglige	  
morgensamling	  agerer	  eleverne	  i	  det	  fælles	  rum	  således,	  at	  de	  oplever	  sig	  som	  en	  betydelig	  
del	  af	  et	  større	  fællesskab.	  Konstruktionen	  omkring	  ”skolevenner”	  medvirker	  til	  at	  eleverne	  
etablerer	  relationer,	  der	  går	  på	  tværs	  af	  aldersskel.	  Der	  medvirker	  til	  at	  man	  som	  elev	  føler	  sig	  
som	  en	  del	  af	  et	  større	  fællesskab.	  Og	  derved	  bliver	  grundlaget	  for	  at	  kunne	  tage	  del	  i	  et	  
samfund	  båret	  af	  værdier	  om	  frihed	  og	  folkestyre	  udviklet.	  	  
	  
Undervisningssproget	  er	  dansk:	  
Jeg	  har	  konstateret,	  at	  undervisningssproget	  er	  dansk.	  I	  engelsk	  og	  tysk	  var	  
undervisningssproget	  naturligvis	  ikke	  alene	  dansk!	  
	  
Yderligere	  kommentarer	  fra	  tilsynet	  
Det	  er	  mit	  første	  tilsyn	  på	  Rødding	  Friskole,	  og	  jeg	  vil	  
samlet	  set	  gerne	  udtrykke	  min	  store	  glæde	  ved	  at	  have	  
besøgt	  skolen.	  Der	  hersker	  en	  varm	  atmosfære	  på	  stedet.	  
Elever	  og	  voksne	  på	  skolen	  er	  meget	  imødekommende	  og	  
modtagende,	  og	  der	  er	  en	  god	  opmærksomhed	  på	  den	  
enkelte.	  Jeg	  konstaterede	  en	  høj	  grad	  af	  ansvarlighed	  i	  
forhold	  til	  eleverne,	  og	  eleverne	  havde	  i	  pauserne	  gode	  
udfoldelsesmuligheder	  i	  den	  frie	  leg,	  men	  samtidig	  
oplevede	  eleverne	  et	  nærvær	  af	  voksne,	  som	  kunne	  bistå,	  
når	  der	  blev	  behov	  herfor,	  f.eks.	  ved	  en	  elev/elev-‐konflikt	  
eller	  en	  tilskadekomst.	  Så	  viser	  det	  sig,	  at	  ”beredskabet”	  
er	  klar!	  Dejligt	  at	  opleve!	  	  
	  
	  
Kerteminde,	  den	  25.	  Februar	  2015	  
	  
	  
Tage	  Krogh	  Nielsen	  
	  


