Tilsynsrapport 2018 / 2019.
Skole: 525011
Arrild Friskole
Skærbækvej 16
6520 Toftlund

Tilsynsførende:
Lasse Brink Lorenz
Møgelmosevej 7
6630 Rødding

Tilsynsbesøg:
Har været på fem tilsynsbesøg, 28.august 2018, 31.januar 2019, 4.februar 2019, 8.februar
2019 og 14.marts 2019, hvor jeg har deltaget i morgensang og almindelige skoletimer.
Derudover har jeg talt med eleverne, lærerne, sekretær og skoleleder ved alle skolebesøg.

Har deltaget i følgende timer: Dansk i 3./4.klasse og 5./6./7.klasse
Matematik i 3./4.klasse
Engelsk i 1./2.klasse og 5./6./7.klasse
Tysk i 3./4.klasse
Idræt/motion for hele skolen.
Morgensamling – sang/fortælling for hele skolen
Naturfag i 5./6./7.klasse

Vurdering af elevernes standpunkt:

Elevernes standpunkter i skolefagene lever op til, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen.
Skolen har et godt undervisningsmiljø og en tryg skolehverdag, hvor eleverne virker
trygge ved de voksne og ved hinanden, hvilket bevirker, at eleverne har gode vilkår for
læring og indlæring både ved klasseundervisning og gruppearbejde. Skolen har ansat en
special-lærer og i mange timer anvendes to-lærer-system. Det giver rigtig gode rammer for
et ekstra ”skub” til de elever, der skulle have brug for det. Der er fokus på, at alle elever
udvikler sig fagligt og socialt. Elevernes standpunkt ”tjekkes” ved forskellige prøver og
test og ved lærernes indblik i den enkelte elev. Der er en fin vekselvirkning mellem
forskellige undervisningsformer.

Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og
folkestyre:
Ved skolens morgensamlinger og i den daglige undervisning oplever eleverne, at de er en
del af et skolesamfund – en del af et større fællesskab. Som elev bliver man set og hørt, kan
være sig selv og lærer at tage vare på fællesskabet. På den måde udvikles den enkelte elev
til at kunne tage aktivt del i et demokratisk samfund.
Tonen blandt eleverne er god og eleverne er ikke bange for at hjælpe hinanden.

Undervisningssprog:
Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.

Øvrigt:
En skole hvor eleverne er meget venlige og åbne. De hygger sig i timerne og arbejder godt
med de opgaver der skal løses. Lærerne er gode til at lave varieret undervisning ved brug
af forskellige pædagogiske hjælpemidler.

Rødding den 29.marts 2019

Lasse Brink Lorenz

