Kære alle på Spjellerup Friskole
I foråret 2011 blev jeg valgt af skolekredsen til at føre tilsyn med undervisningen på
Spjellerup Friskole. Det er noget jeg er stolt
over, og som jeg synes er en meget spændende udfordring.
Med baggrund i en seminarieuddannelse,
adskillige supplerende kurser og 18 års
fuldtidsarbejde som lærer for såvel voksne
som børn, har jeg opnået viden om, hvordan man kan skabe gode rammer for menneskers læring, uanset hvilke forudsætninger de har. Jeg har haft en bred vifte af samarbejdsflader og aldersgrupper i undervisningen, hvilket har givet mig et velfunderet
perspektiv på undervisning og læring.
Tilsynsopgaven består overordnet i at føre
tilsyn med, om Spjellerup Friskoles undervisning kan stå mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen
forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre. I 2012 trådte en ny lov i
kraft, som betyder, at alle nyvalgte tilsynsførende skal være certificerede af staten.
Det foregår ved, at man som tilsynsførende
gennemgår et kort uddannelsesforløb hos
skoleforeningen, i mit tilfælde Dansk Friskoleforening. Jeg har blandt de første i
landet gennemført uddannelsen, som var
veltilrettelagt, grundig og meget interessant.
På uddannelsen blev jeg bekræftet i, at der
er mange forskellige måder at føre dette tilsyn på. Faktisk var det opløftende at erfare,
at vi i Danmark, også på dette niveau, tager
vores ret til frihed og vores ansvar så alvorligt, at vi netop ikke vil have en bestemt
måde at føre tilsynet på. Skolelivet skal og
må udfoldes i mangfoldighed.
Tilsynet og den endelige vurdering kan dermed heller ikke siges at være objektiv. I
begyndelsen af skoleåret mødes jeg med
bestyrelsen og drøfter planen for gennemførelse af tilsynet i det indeværende skoleår. I
disse drøftelser inddrager vi skolens beskrivelse af sit værdigrundlag og formål, som
er en del af det, jeg tager udgangspunkt i,

når jeg sammenholder skolens planlagte
aktivitet med den praktiske udførelse. I
slutningen af året vil jeg så samle alle
mine indtryk og foretage den samlede
vurdering.
Vi aftaler datoer for besøg i undervisningstiden og min deltagelse ved to bestyrelsesmøder. Ved det første bestyrelsesmøde fremlægger jeg tilsynsplanen til
godkendelse, og ved det sidste gennemgår vi min samlede vurdering af skolens
undervisning og gør status på årets arbejde med tilsynet. Tilsynserklæringen
fremlægger jeg for hele skolekredsen på
generalforsamlingen til foråret. Derefter
er den at finde på skolens hjemmeside.
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