
Tilsynsrapport 2016   30.marts 2016 

Bregninge-Bjergsted Friskole   

 

 

I dette skoleår har jeg besøgt skolen 5 gange: 7/10, 4/12, 10/2, 8/3 og 11/3. 

 

Jeg har overværet undervisningen i alle klasser og i de fleste fag, herunder fysik i Jyderup, og jeg har haft rigtig mange 

positive oplevelser. Jeg vil nævne nogle enkelte af dem: Velorganiseret, gennemtænkt og levende undervisning på 

trinnet  0.-2. klasse  med engagerede lærere, der har et øje på hver finger for at tilgodese de mange børn der kan 

være i hver gruppe og med meget forskellige behov. Der var et projekt om drager, som eleverne så ud til at engagere 

sig meget i. Historie i 5. kl. om Det borende X med stor lydhørhed.  Fordybelsesuge med bl.a. drama i gymnastiksalen 

og nogle elever der var meget dygtige til drama (uden ord) og som var meget optagede af det. Senere så jeg samme 

teaterform praktiseret i forbindelse med teaterugen, og det var interessant at se, hvor dygtige eleverne var og hvor 

meget de gik op i det. Tabeltræning på en ny måde i 3.-4. kl. som virkelig fangede eleverne og gav mulighed for 

differentiering. Vulkaner og jordskælv i 6.-7- kl. hvor eleverne havde set flere film og læst en del tekst om emnet. Fysik 

i Jyderup i 8.-9. kl. hvor emnet var magnetisme. Der blev lavet interessante forsøg i grupper, og eleverne virkede 

meget interesserede. Sidst men ikke mindst overværede jeg projektfremlæggelser i 6.-7. kl. som generelt lå på et 

meget højt niveau. Projektfremlæggelse er svært og noget der skal øves på op gennem skoleforløbet, og det var 

imponerende så langt mange af disse elever var nået. 

 

Den differentieringspligt, der for nogle år siden blev pålagt alle lærere i skolesystemet og som mange steder volder 

store problemer, er noget der kommer af sig selv her på skolen, fordi man oftest har flere klassetrin samlet til samme 

undervisning. Dette tilgodeser i høj grad den enkelte elev, som både vil kunne arbejde over og under det niveau 

han/hun ellers ville være på. Dette ser ud til at være noget eleverne helt har vænnet sig til og tager som noget helt 

selvfølgeligt. Det kræver organisering fra lærernes side, og det kræver plads, fordi der også skal bruges flere lokaler; 

men også det ser ud til efterhånden at være helt indgroet hos undervisere og elever. Der er arbejdsro, også på 

gangene, hvor eleverne kan sætte sig, hvis de har brug for at arbejde i mindre grupper. Trafikken på gangene foregår 

stilfærdigt. 

 

Inklusion af alle typer elever ser ud til at lykkes. Det kræver en meget bevidst tilgang, som man har indtryk af at alle 

undervisere holder sig for øje. Når det kan lykkes, skyldes det måske også, at personalet på skolen er gode til at tale 

sammen, også når det drejer sig om akut opståede situationer. Her er det især en fordel, at skolen og dermed 

lærerstaben, ikke er større, så problemer kan fanges i opløbet. 

 

Tonen mellem elever og lærere er god, og eleverne ser ud til at have det godt med hinanden. Jeg har aldrig overværet 

ubehagelige optrin eleverne imellem. De forekommer sikkert, men hvor det andre steder er noget man oplever 

dagligt, er det tydeligvis sjældnere her. 

 

Elever og personale møder en udefra kommende som undertegnede med stor åbenhed, hvilket stort set altid vidner 

om tryghed i den situation man befinder sig i. Det har været meget positivt at opleve. 

 

Der gøres meget for at give variation i undervisningen, f.eks. opbrud af den normale undervisning til fordel for diverse 

temauger, som f.eks. teater-og fordybelsesuger, hvilket er med til at fastholde elevernes motivation, eller genfinde 

den, hvis man har tabt den. 

 

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 hovedfagene er som de skal være, og skolen gør fortsat et fint stykke arbejde for 

at opbygge elevernes grundlæggende kundskaber og færdigheder i fagene. 

 

Gennem de år jeg har besøgt skolen, har den været i konstant fremgang på alle områder. Rent bortset fra det ydre, 

hvor det hele har været gennem en forskønnelsesproces, er det mærkbart i de tiltag der har været i sat i værk i 

forhold til undervisningen og lærernes udvikling. Skolens hjemmeside illustrerer ganske godt, hvad der rent faktisk 

foregår på skolen og må være et godt instrument for skolens brugere i forhold til den diskussion der altid vil være på 

et levende sted som dette. 
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