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Tilsynsførende: Arne Petersen 

En måde at lære en skole at kende på, er hvordan de beskriver sig selv. Dette kommer til 
udtryk på hjemmesiden, men ikke mindst i forbindelse med ansættelse af nye 
lærere/pædagoger i forbindelse med, at nuværende medarbejdere stopper af den ene eller 
anden grund. 

Skolen er nu 12 år gammel, og er kommet til et punkt, hvor det gælder om at stabilisere sig 
efter forrygende år med nyhedens interesse. Skolen har 182 elever og 20 ansatte. Vi 
vægter trivsel og faglighed højt. Vi er meget optaget af meningsfuld undervisning og 
arbejder med at skabe ansvarlige unge mennesker, der tror på sig selv og egne 
muligheder. 

Vi tilbyder: 

- Gode kolleger 
- Dejlige børn 
- Fleksibel arbejdstid 
- Dejlige skolebygninger 
- En engageret forældrekreds – samarbejdende forældre mundende ud i en bestyrelse, 

der yder en stor indsats til gavn for skolen 
- Et godt fællesskab – gode kolleger 
- Godt psykisk arbejdsmiljø med humor og forståelse for hinanden. 

Derfor at træde ind på Friskolen Østerlund er en positiv 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 interessant. Der er selvfølgelig udfordringer både 
eksternt og internt, som sætter sit præg på hverdagen. Områder som elevtal, personale, 
konkurrencen fra andre skoler, nye inspirerende tiltag, de sociale medier, mobning, 
værdigrundlag m.m. 

Opløftende er det også at fornemme det gode samarbejde mellem bestyrelse og ledelse. 

I år var jeg på det formelle tilsynsbesøg i OKT 14 og MAR 2015, hvor jeg har overværet 
undervisningen i matematik 2. kl, tysk 5. kl., engelsk og dansk i 7. kl., dansk i 8. kl., fysik i 9. 
kl. og morgensang. Møde med bestyrelsen JAN 15. Derudover har jeg været på besøg på 
skolen nogle gange for at opleve skolens miljø og få en drøftelse med skolens ledelse.  

Undervisningssituationerne 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. 

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. 
 

 



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. 
 
Fremtid: 

- Udfordringer i form af: 
- Faldende elevtal ( 300-500 elever i Sønderborg Kommune indenfor de næste 5 år ) 
- Ny Friskole 
- PR 
- En anden elev/forældreholdning 
- Renovering af bygninger/nye lokaler 

April 2015. 

 

 

Arne Petersen 
Tilsynsførende 
 


