Tilsynets beretning for 2015 - 16.
Friskolen Østerlund
Skolekode: 523013
At få lov til at være tilsynsførende på Friskolen Østerlund anser jeg for et privilegium. Jeg har nu
været her i en valgperiode på 4 år, hvor jeg hvert år har beskrevet den positive udvikling skolen er
inde i. Der vil altid være udfordringer både fra internt hold samt eksternt hold, men ledelsen,
bestyrelsen og skolens personale har i fællesskab forstået at løse problemerne.
Stadig gælder:
At træde ind på Friskolen Østerlund er en dejlig oplevelse. Stedet oser af atmosfære og
engagement, der er ro og samtidig meget liv, hvilket giver god grobund for en inspirerende
undervisning.
Træde ind på kontoret har altid været opløftende. Altid en positiv velkomst, der får mig til at føle
mig velkommen. Efter: hvordan har du det starter samtalerne om elevtal, personale –
konkurrencen fra andre skoler, økonomi, værdigrundlag m.m.
Hertil kommer skolens hjemmeside, som jeg meget gerne vil rose. Hjemmesiden er i dag, ud over
mund til mund metoden, stedet hvor forældre søger oplysninger.
Hvad skal jeg så beskrive i år for ikke at gentage mig selv, og bare bede forsamlingen om at læse
de foregående års beretninger.
Jeg vil tage udgangspunkt i de 5 krav der stilles til en tilsynsførende:
1.
2.
3.
4.

ikke tilhøre forældrekredsen
ikke være medlem af skolens bestyrelse
ikke være ansat på skolen
ikke være ansat på en anden friskole, hvor ansatte fører tilsyn med den anden friskole og
endelig
5. ikke være gift eller beslægtet med de første 4 punkter
Undervisningsministeriet certificerer tilsynsførende
Beherske dansk i skrift og tale.
Jeg skal aflægge mindst et årligt besøg
Overvære undervisning
Drøfte indhold af skolens undervisningsplaner med skolens ledelse
Vurdere det anvendte undervisningsmateriale faglige og pædagogiske kvalitet.
Aflægge mindst et årligt besøg
Når jeg så går ind i den enkelte klasse for at se på undervisning er det med ønsket om at være en
del af undervisningen og ikke bare sidde på en stol. Jeg håber ikke, lærerne har noget imod det,
men de har ikke sagt noget. Vurdere undervisninger ud fra en helhedsvurdering, set i forhold til
undervisningsplaner for skolen og skolens værdi grundlag – fællesskab, ansvarlighed og faglighed
m.m. Rammer undervisningen niveauet set i forhold til tilsvarende i Folkeskolen.

Undervisningssituationerne, som jeg har overværet, er velforberedte og forløb på en måde, som
kunne aktivere og fastholde eleverne engagement i de faglige sammenhænge og på et, for
klassetrinnet, relevant niveau. Der var opmærksomhed på eleverne forskellighed, herunder behov
for særlig hjælp eller yderligere udfordringer.
Det er min vurdering, at undervisningen tilrettelægges, ikke blot på et relevant niveau i forhold til
klassetrinnet, men også, i forhold til det enkelte fag, på et højt fagligt ambitionsniveau. Derudover
har jeg samtaler med skolens ledelse, om det jeg har oplevet og de udfordringer, der er, ved at
drive en privatskole. Disse samtaler er altid berigende og konstruktive.
Samlet vurdering:
Jeg har igen tilbragt spændende timer på Friskolen Østerlund, hvor jeg fortsat møder fagligt
kompetente og engagerede lærere, der efter min bedste vurdering leverer veltilrettelagt og
gennemtænkt undervisning.
Jeg oplever en engageret ledelse, der er optaget af skolens udvikling og samtidig engagerer sig i
den enkelte elevs trivsel.
Jeg oplever et personale, som skønt mange udfordringer bakker op om skolens ledelse, så det
giver arbejdsro.
Trods læreres og elevers forskellighed praktiseres et fællesskab, der hviler i den enkeltes frihed
med eget ansvar. Alle har således tydeligvis deltageransvar, og følger de demokratiske spilleregler
efter bedste evne.
Konklusion:
-

Skolens samlede undervisning står mere end mål med, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen.
Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
Skolens undervisningssprog er dansk

Det er svært at være forælder i dagens Danmark. Der er mange ting, man skal forholde sig til. Men
I skal vide: Ved at sende jeres barn på Friskolen Østerlund, har I truffet et rigtigt godt valg.
Til slut vil jeg slutte af med et citat:
”I forandringstider arver de lærende jorden, mens de lærde finder sig fortræffeligt udstyret til at håndtere
en verden, der ikke længere eksisterer”.
Middelfart 2. april 2016

Arne Petersen

