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Når man besøger denne skole er det, som om der sker nye ting fra besøg til besøg. Her er 

tale om en skole i rivende udvikling. 

Skolen fremtræder lyst og venligt og bærer præg af god vedligeholdelse. Her er ordentligt 

og ryddeligt, og ting, der hænges op på opslagstavlerne, hænger pænt og ordentligt og 

bliver skiftet løbende ud. Møblementet er pænt og ergonomisk rigtigt, og klasseværelserne 

er pæne og ryddelige. Gode omgivelser er vigtige for læring og trivsel, og det er vigtigt for 

skolen at holde orden. God orden er så meget mere end god orden på overfladen og vidner 

om ordentlig tænkning om trivsel for elever og alle ansatte. 

Der er en venlig atmosfære på skolen, som gør, at man også som besøgende føler sig 

hjemme. Tonen mellem elever og lærere er god, og det er tydeligt, at man accepterer 

forskellighed og alles ret til at blive hørt.  

Trivselsaspektet er da også et af de områder som skolen lægger vægt på, hvilket man kan 

læse om på skolens hjemmeside. Et problem som mobning er man meget opmærksom på, 

og det fremgår også af hjemmesiden, at man har en klar politik på dette felt. I 

klasselokalerne hænger der klare ordensregler for almindelig opførsel i forhold til 

kammerater og lærere, og som besøgende har man et klart indtryk af, at disse søges 

efterlevet. 

I det hele taget har skolen en klar politik på en række vigtige område, som ud over 

mobning, indbefatter f-eks. kost og sundhed, klasseledelse og kommunikation. 

Kravet om inklusion bliver til fulde opfyldt her. I mange klasser er der børn med særlige 

behov, som skal tilgodeses inden for de givne rammer, men da skolen har god rutine i 

undervisningsdifferentiering, som er et krav i skoleloven, er kravet om inklusion måske ikke 

så nyt her. Det er en krævende opgave, men lærerne er godt rustet til den. At tilgodese 

den enkelte elevs behov, hvilket vi i praksis kalder undervisningsdifferentiering, er noget 

skolen nu har en vis øvelse i, fordi flere klassetrin undervises i samme rum. Dette gør det 

nødvendigt for lærerne at tilbyde opgaver på flere niveauer, med mulighed for at arbejde 

selvstændigt.  

Differentieringstanken indebærer også, at de dygtigste/hurtigste elever skal have særlige 

udfordringer.  Dette har skolen sat i system, sådan at der, ud over opdelingen i klasserne, 



tilbydes særlig undervisning for både særligt dygtige elever og for elever der har brug for 

ekstra støtte   

Differentiering på denne måde indebærer, at elever på forskellige niveauer kan blive 

udfordret. Det kræver ekstra forberedelse fra lærerens side, hvis man skal lykkes med 

denne undervisning, og det jeg har set har været godt. 

Der tilbydes løbende kurser af diverse slags: Hold for elever med særlige forudsætninger 

og interesser, IT – kurser, også for ordblinde og læsesvage elever. Der er også særlige 

talentdage, hvor eleverne får lov at dyrke det de er bedst til.    

Herudover lægges der stor vægt på musik, og morgensangen akkompagneres af dygtige 

musiklærere. I overbygningen kan man vælge sig ind på særlige musikhold i forbindelse 

med valgfag. 

I det forløbne år har jeg overværet undervisning i følgende fag på alle niveauer ved fire 

besøg: Dansk, matematik, engelsk. Herudover tysk, fysik og samfundsfag i overbygningen. 

Jeg har oplevet dygtige, engagerede lærere, som er opdaterede i deres undervisning og 

som er opmærksomme på, at ro i klassen er en forudsætning for trivsel og læring. Jeg har 

talt med lærerne og med skolelederen, og jeg har set på undervisningsmaterialer, som 

generelt synes godt opdaterede. 

Prøveresultaterne ligger på linje med hvad man ser på folkeskolerne. 

Skolens størrelse gør det muligt for lærerne at være i kontakt hele tiden. Eventuelle 

problemer med elever kan drøftes nu og her og enten løses på stedet eller identificeres til 

drøftelse snarest. Leder og lærere ved tydeligvis hvor de vil hen med deres generelle 

indsats.  

Formålet med tilsynet af friskoler er at sikre, at undervisningen og konsekvenserne deraf, 

prøverne, står mål med hvad man finder i folkeskolen, og det er i høj grad tilfældet her. 

Konklusion: Elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk er som de skal være, og 

skolen gør et fint stykke arbejde for at opbygge elevernes grundlæggende kundskaber og 

færdigheder i fagene. 

 
Med venlig hilsen 

 
Anne Bjørn Larsen 

Tilsynsførende på Bregninge-Bjergsted Friskole 


