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Tilsyn Ørding Friskole skoleåret 2014/15 

Som tilsynsførende har jeg hentet min information via overværelse af undervisning i et omfang, der svarer 

til mindst en hel skoledag. Jeg kommer i klasserne og følger undervisningen. Jeg mærker 

undervisningsmiljøet som helhed. Kontakt med skoleleder, lærere, bestyrelses medlemmer og forældre 

giver mig et godt indblik i skolens virke.. Det ugentlige, detaljerede ”Skolenyt” samt skolens hjemmeside 

rummer vigtige oplysninger om skolens samlede undervisningstilbud. Årsplanerne på hjemmesiden 

fortæller om planlægningen af fagene. Særligt bemærker jeg her fagene dansk, matematik og engelsk. 

Endvidere bemærker jeg, at der i flere af årsplanerne er konkrete opfordringer til forældre og beskrivelser 

af, hvordan skole/hjem samarbejdet kan udmønte sig i praksis omkring det enkelte barns arbejde med 

læring. 

Årsplanerne og den daglige undervisning understøtter min oplevelse af Ørding Friskole som en skole, hvor 

der undervises engageret og professionelt med udgangs punkt i det hele barn og den samlede 

klasse/gruppe. 

Undervisningen tager sit afsæt i dansk kultur og sprog. Det vurderes, at det faglige niveau er fuldt på højde 

med kravene i folkeskolen. 

Når jeg besøger skolen møder jeg åbne og tillidsfulde børn, der uanfægtet af min tilstedeværelse arbejder 

med de stillede opgaver. Ofte bliver jeg også kontaktet af det enkelte barn/gruppe og kigger med/ 

diskuterer muligheder i opgaven.  

Åbenhed, fornyelse og faglig dygtighed præger undervisningen. Jeg oplever en undervisning, der er 

struktureret og veltilrettelagt. 

Jeg har bemærket mig, at skolen har en velbeskrevet praksis omkring specialundervisning og inklusion for 

de børn, der har særlige behov. 

 Den positive atmosfære i huset og samtalen mellem børn og voksne viser, at der lægges vægt på 

ansvarlighed, gensidig respekt og tillid. Faktorer der støtter børnenes udvikling og forberedelse til at være 

aktive borgerere i det danske samfund med frihed og folkestyre. 

Særligt i dette skoleår har jeg bemærket lederens, undervisernes og bestyrelsens fokus på, hvilke 

elementer fra skolereformen, man har valgt at vægte. Det har ført til øget timetal, tidlig sprogstart og at 

endnu mere bevægelse tænkes ind i undervisningen.  

Skolens mange tiltag er med til at give en meget nuanceret tilgang til læring og det enkelte barns 

muligheder for at udvikle sig og få en god ballast på sin vej gennem børneskolen. 

Med mine mange års erfaringer fra undervisning og skoleledelse i efterskole, folkeskole og friskole er det 

min overbevisning, at Ørding Friskole med sine værdier og holdninger, med fagfordeling, timer, emner, 

projekter, lejrskoler, morgensang, ud af huset aktiviteter, skole/hjemsamarbejde er en velfungerende skole, 

som helt lever op til kravene i den danske skolelovgivning. 

Annelise Nielsen 
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