Generalforsamling på Friskolen Østerlund tirsdag, 12 APR 2011.
Tilsynsførende beretning for skoleåret 2010.
I år har jeg valgt at beskrive mine oplevelser på Friskolen Østerlund og give en tilbagemelding på
undervisningen, ved a benytte mig af en et af de hjælpemidler, som er til rådighed i dag, og som jo
gerne skal være en stor del af skolens hverdag – nemlig IT.
Som forælder i dag har man et stort ansvar for at give sit barn den bedst mulige uddannelse. I,
som er til stede her i aften, har enten valgt Friskolen Østerlund ud fra ens egen overbevisning,
fravalg af Folkeskolen eller fordi, I har hørt, at det bare er en god skole.
Det er bare en af de ting, som forældre, man skal tage stilling til. Bl.a i onsdags i sidste uge var
der en ny undersøgelse, hvor det var et spørgsmål om, at elever i aldersgruppen 11 – 15 år fik for
lidt søvn
………………….
Som forælder har man også et forhold til sit barn, som kan udtrykkes på mange måder:
Hvis du vedholdende og kærligt har forsøgt at indgyde dine børn visdom, og
de ikke har taget ved lære af det, skal du ikke være for hård ved dig
selv. Hvis Gud havde problemer med at opdrage sine børn, hvad får dig så
til at tro, at det skulle være let for dig?

Du bruger de første 2 år af børnenes liv til at lære dem at gå og tale.
Derefter bruger du de næste 16 år på at bede dem om at sætte sig ned og
holde mund.

Børn citerer dig sjældent forkert, når de gentager, hvad du har sagt.
Faktisk gentager de som regel fuldstændig ordret, hvad du ikke skulle have
sagt.

Dagens råd: Efter 2020 planen kan dette være mere nødvendigt. Vær sød ved dine børn - de skal
både betale din pension og vælge dit plejehjem en dag!!
………………………….
Når man taler om at gå i skole, sammenligner man ofte med ens egen oplevelse af at gå i skole.
Hvor mange gange har man ikke hørt – se da jeg…….

PP: Undervisningens historie
Men hvad er det så, som skal være grundholdning hos både forældre og elever. Hvad bedre end
matematik kan beskrive dette:
PP: Matematik.
Skolen har i løbet af året truffet en fremtidssikret beslutning – i det moderne sprog med rettidigt
omhu. Dette kan kun lade sig gøre, hvis skolen har, det der skal til – positive forældre som bakker
skolen konstruktivt op, nogle herlige børn og ikke mindst et personale, som forstår hele tiden at
følge med udviklingen, og skaber det miljø, som kendetegner skolen.
Som tilsynsførende har jeg som udgangspunkt ført tilsyn med det faglige niveau. Jeg har valgt at
fokusere særligt på overbygningen, da det er herfra eleverne sendes videre i
uddannelsessystemet, hvorfor det er vigtigt, at de relevante kompetencer opnås.
Jeg har ført samtaler med skolens ledelse og lærere og derigennem dannet mig et indtryk af den
overordnede planlægning og har orienteret mig om det faglige niveau.
Jeg vil fastslå, at jeg på intet tidspunkt i det jeg har overværet, har mødt faglige niveauer, som jeg
ikke kan stå indenfor. Det er skolens ambition at hæve sig over sammenlignelig gennemsnitlighed,
og det afspejler sig i undervisningen.
Jeg har mødt krav og niveauer, som lever op til ambitionsniveauet.
Pædagogikken er betinget af de lokaler, som er til rådighed og er karakteriseret ved forholdsvis
traditionel klasseundervisning. Dette kompenseres der for ved den energi, som personalet lægger
for dagen, hvilket betyder meget for indlæringen. Dette imponerer mig.
Jeg har kun et punkt – et ønske for skolen.
For mange er en hjemmeside det første indtryk, man får af en ” varer ”. Derfor er opdatering en
nødvendighed ellers kunne man ligeså godt undlade denne kommunikationsform.
IT er ligeledes en vigtig del af undervisningen. Jeg vil foreslå, at IT opprioriteres. Dette kan gøres
på mange måder bl.a. ved forældre/bestyrelse hele tiden vil ofre den tid, der skal til, for at holde
maskinerne opdateret eller man køber sig til det. Det er vigtigt ikke, at lande mellem de to stole.
Jeg har et virkelig godt indtryk af skolen i det, mit tilsyn skal dække og har ikke på noget tidspunkt
kunne finde noget, som kunne gøre mig betænkelig.
PP: Rope analogy
Det er svært at være forælder i dagens Danmark. Der er mange ting, man skal forholde sig til. Men
i skal vide, at ved at sende jeres barn på Friskolen Østerlund har I truffet et fornuftigt valg.
Friskolen Østerlund lever til enhver tid op til og på mange områder overstiger kravene i
Folkeskolen.
Til sidst:

Husk ROS – RIS – ROS hele vejen rundt. Det er billigt brændstof og betyder meget for den enkelte
fra bestyrelse og nedefter samt retur.

