Tilsynsrapport for Trelleborg Friskole 2008
Stk. 2. Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes
standpunkt 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. Den eller de tilsynsførende skal endvidere påse, at undervisningssproget er dansk.
(uddrag af loven om frie grundskoler)

31.12.2008

Året på Trelleborg Friskole har på mange områder været præget af en ny begyndelse, og ikke kun
set i lyset af den nye ledelse – der er startet en overbygning op med alt hvad det kræver af faglærere
og faglokaler, der er oprettet et kompetencecenter til elever der måtte have brug for hjælp, og
elevplanerne, som nu er et krav på alle skoler, ser dagens lys på skolen her til foråret. Samtidig er
arbejdet med at opfylde lærergruppens vision – den vision, der handler om at gøre skolen til et
samlingspunkt hvor man kan mødes om mange andre ting end skole - også kommet ud af
startboksen – i år har en skolefest for eksempel set dagens lys, og med den succes, arrangementet
havde, er gentagelse fremover vist sikret.
I et år, hvor samfundet har været præget af økonomisk nedtur og problemer med at få tingene til at
hænge sammen, har ledelsen på Trelleborg formået at konsolidere skolens økonomi på en sådan
måde, at skolen trygt kan se det nye år i møde. Der står ganske vist byggeprojekt på årets budget, og
det maner til mådehold hos alle, men både lærere, elever og forældre kan se et år i møde, hvor der
både er råd til materialer og udvikling – et privilegium ikke mange skoler har i dag.
Den bølge af krav om øget faglighed i skolerne, der i øjeblikket oversvømmer hele skolesystemet,
har også ramt Trelleborg friskole, og det bliver bestyrelsens kunst de kommende år, at håndtere
dette krav på den ene side, samtidig med at man aktivt profilerer skolen på den anden side, således
at Trelleborg Friskole markerer sig tydeligt på skolernes Danmarkskort – en nødvendighed i dag
hvor udvalget af skoler er stort. Det betyder også en klar formulering af visioner for fremtiden –
forældre skal blive ved med at have gode grunde til at vælge Trelleborg Friskole til deres børn.
En skole er kun så god som sine medarbejdere, og her vil jeg gerne fremhæve personalet ved
friskolen. Skolens værdigrundlag bygger på hovedtankerne bag al undervisning i Danmark, nemlig
at eleverne via deres skolegang skal udvikle sig til demokratiske, sociale, selvstændigt tænkende og
handlende hele mennesker. Dette grundlag, kombineret med en høj faglighed – skolen er ligesom
alle andre friskoler forpligtet på kravene i Fælles mål - gør Trelleborg Friskole til en skole, der har
skabt et trygt og inspirerende læringsmiljø, hvor børnene tør udforske og udfordre verden, og hvor
underviserne ikke helmer, før de ønskede mål er nået – også selv om man er nødt til at prøve nye
veje eller alternative undervisningsformer.
Det er blevet meget tydeligt at alle har dette værdigrundlag for øje – både i undervisningen og
årsplanlægningen, og det betyder, at det faglige niveau er godt, der differentieres i undervisningen
både ved valg af materialer og undervisningsformer, og at en rød tråd går gennem børnenes
skolegang.
Alle yder en kæmpe indsats, og det er tydeligt at mærke den gode stemning blandt medarbejderne.
Grundlaget for det store arbejde og det gode faglige niveau lægges gennem årsplanlægning,

samarbejde og en klart formuleret pædagogik – et område, det er vigtigt hele tiden at udvikle sig på,
således at lærerne til hver en tid er bedst muligt rustet, og skolens fortsatte udvikling er sikret.
Sidste år skrev jeg, at en af de ting, der kendetegner skolen er skolens absolutte vægtning af tryghed
og fællesskab, der blandt andet udmønter sig i morgensamling med fælles informationer og indslag,
emneuger og arrangementer på tværs af alle klasser. Året i år har blandt andet budt på en fælles
indsats mod mobning, og igen må jeg fremhæve det aktiv at alle kender og tager sig af hinanden. De
traditioner skolen har og holder i hævd, er med til at styrke fællesskabet og de sociale bånd på
skolen, og gør den til et stærkt alternativ til folkeskolen, og det er derfor vigtigt at bevare disse i
fremtiden.
Jeg har adskillige gange i løbet af året aflagt tilsynsbesøg på skolen - både varslede og uvarslede og har kun mødt velvilje og samarbejde hos både elever, lærere og ledelse.
Jeg har overværet undervisning i både dansk og matematik og engelsk i adskillige klasser/på
forskellige klassetrin som loven foreskriver, og det er uden betænkeligheder jeg erklærer, at
undervisningen og niveauet efter min bedste overbevisning til fulde står mål med det der gives i
folkeskolen. Endvidere kan jeg også erklære, at undervisningen foregår på dansk.
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