Tilsynsrapport for skoleåret 2017-18.

Hvilsom Friskole og Fribørnehave
Skolestræde 8, Hvilsom
9500 Hobro
Tilsynsførende: Hans Bjørn
Tilsyn: 4 gange i løbet af skoleåret
Klasser og fag: alle klasser fra 0. - 9. årgang, hovedsagelig i fagene dansk,
matematik og engelsk.
Det er tilsynets formål, at sikre at undervisningen i friskolen står mål
med de krav, der er beskrevet i folkeskoleloven, samt at skolen arbejder
med frihed og folkestyre.
Tilsynets vurdering:
Sædvanen tro starter jeg med en samtale med skolelederen –
specielt om der er specifikke tiltag for det kommende skoleår,
elevtilgang/frafald, desuden information om det kommende års
personalestab, herunder nyansættelser eller vikarer. Endelig får jeg
oplysninger om lærernes elev/årsplaner, så jeg kan danne mig et lille
overblik over det kommende år.
Ud over at overvære undervisningen i de forskellige klasser,
synes jeg også, det er vigtigt at snakke med eleverne og de ansatte. Her får
man en fornemmelse af, hvordan det står til på ”arbejdspladsen”. Det er en
meget uformel snak, som oftest i frikvarteret eller over en kop kaffe på
lærerværelset. – Og tilbagemeldingerne er overvejende meget positive.

Lærerne er glade for arbejdspladsen – gode kollegaer og en ledelse, der
giver plads. Eleverne synes, det er dejligt at gå på skolen, men langt de
fleste har jo heller ikke prøvet andet. De små elever synes, de får god
hjælp fra de større, når de har brug for det, og de større elever har ingen
problemer med at hjælpe eller lege med. Det er en kæmpe fordel at skolen
trods alt ikke er større end at ”alle kender alle” (stort set).
De ydre rammer er jo blevet væsentligt forbedret med de 4 nye
klasselokaler, store og lyse, men så må det snart være personalets tur til
lokaleforbedring, her tænker jeg på lærerværelse + tilhørende toilet.
Der er en stadig stigende søgning til skolen, og det forstår jeg
godt. Jeg har i mine tidligere rapporter nævnt det gode arbejdsmiljø på
stedet, og det er ikke blevet dårligere, tværtimod, det er som om, at ”man
vil gøre en god skole bedre”, - heldigvis. Eleverne kommer fra et
efterhånden stort område, så de 2 busser har nogle travle morgen-, middagog eftermiddagstimer.
Elevskemaerne er meget lig tidligere skoleår, der er stadig
”bevægelse” efter 2 timers undervisning, ligesom ”friluftsundervisningen”
også er bi-beholdt, alt sammen noget der giver et godt break i forhold til de
daglige, mere boglige timer.
Når man overværer undervisningen på de forskellige klassetrin,
uanset fag, synes jeg, der hersker en vis ro, interesse og arbejdsglæde i
langt de fleste situationer, det synes at være Hvilsom friskoles DNA.
Selvfølgelig opstår der tilfælde, hvor der skal tales højt eller sanktioneres,
det sker på alle skoler, men jeg ser, at tingene bliver forsøgt afklaret her og
nu, både over for eleven og eventuelt involverede forældre.
Det er også dejligt at overvære den diffentiering, der sker i selve
undervisningen, men også lærerens adfærd over for den enkelte elev –
Anne skal storroses, Tilde skal lige klappes på kinden, Peter skal måske
tiltales med brøsig stemme - forskellige børn er lig mange forskellige
indgangsvinkler.
Man er god til tablets på skolen. Det er lige fra I-pad i 0. eller 1.
klasse, hvor der trænes læsning, 8. klasse, der selv laver eventyrspil på
engelsk på Mac-booken eller 7. klasse, hvor al undervisning i matematik

sker via nettet. Det gælder arbejdet i timen, men også rettelser og lektier
sker ad samme vej. Læreren kan straks se og følge med i, hvor langt den
enkelte elev er kommet, hvor skal der sættes ekstra ind osv. Vi nærmer os
den bogfri skole!
Der hersker en god ånd på Hvilsom friskole. Det er naturligvis
bestyrelse, ledelse og ansatte, der er medvirkende til at viderebringe den til
eleverne, og det er mit indtryk, at det lykkes meget godt. Man vil lære
noget, man vil tage sig af hinanden, og man vil være en god og ”hel”
person.
Konklusion:
Mit helhedsindtryk er, at Hvilsom Friskole i høj grad lever op til
folkeskolens krav om indhold og udbytte.
Jeg kan bekræfte, at undervisningen foregår på dansk.

Aalestrup, 12. april 2018
Hans Bjørn

