
 

Ringe den 25/5 2010

Tilsynserklæring

 

vedr.

Højbo Friskole

Kalundborgvej 49

4591 Føllenslev 

 

Baggrund for tilsynet:

I henhold til bekendtgørelsen af lov om friskoler

og private grundskoler § 9 stk. 2, skal jeg som valgt tilsynsførende føre

tilsyn med, at skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis

kræves i folkeskolen. Tilsynet skal omfatte elevernes undervisning i dansk.

Regning/matematik og engelsk, samt med, om skolens samlede undervisningstilbud,

ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i

folkeskolen. Jeg skal endvidere påse, at undervisningssproget er dansk.

Som tilsynsførende må jeg ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af

bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller være nært beslægtet

med disse personer.

Tilsynet skal omfatte mindst et årligt tilsynsbesøg på skolen, og

undervisningen skal overværes i et omfang der svarer til mindst en skoledag.

 

Som valgt tilsynsførende for Højbo Friskole, har jeg besøgt skolen torsdag den 22. april . 

 

Det er mit indtryk, at den generelle atmosfære på skolen er præget af glæde, åbenhed og 
tryghed for børnene.

 

Jeg har fulgt undervisningen i 5. klasse dansk, 3. klasse matematik, og 5. klasse engelsk.



 Mit generelle indtryk var, at børnene fulgte undervisningen med selvstændighed og megen 
glæde. Sproget var dansk, der var en rar og afslappet men også fagligt orienteret atmosfære, et 
godt læringsmiljø, og det faglige niveau var helt på højde med tilsvarende normal klasser i 
folkeskolen.

 

Undervisningsformen vekslede mellem klasseundervisning, individuel undervisning og 
selvstændigt gruppearbejde og var fagligt rettet mod både fagspecifikke mål såvel som mere 
projektorienterede temaforløb. 

 

Ved en gennemgang af skolens undervisningsplaner sammen med skolens leder Jeanne S. 
Andersen og efter samtaler med flere lærere har jeg konstateret, at skolens samlede 
undervisningstilbud både hvad angår fag sammensætningen og de anvendte materialers faglige 
og pædagogiske kvalitet ud fra en helhedsvurdering rigeligt står mål med, hvad der almindeligvis 
tilbydes i folkeskolen.

 

 

 Besøget på skolen har igen i år givet mig det indtryk, at Højbo Friskole er en Friskole i fortsat 
udvikling. 

 Der er udarbejdet detaljerede nedskrevne faglige mål for alle fag og årgange, og de i forvejen 
udmærkede fysiske rammer er yderligere blevet moderniseret og udvidet.

 

Højbo Friskole er fortsat en Friskole jeg ikke vil tøve med at anbefale forældre til skolesøgende 
børn.

 

Mvh.

 

Torben Kordif

Afdelingsleder 

Ringe Kostskole


