Tilsynsrapport Trelleborg Friskole 2012
2013 – tradition og fornyelse
Det nye år er lige startet, og allerede i sin nytårstale slog statsministeren tonen an for det kommende år –
der bliver i 2013 voldsomt fokus på skolen. Der varsles reform indenfor hele området - Elever og lærere skal
være mere sammen, og der skal tænkes flere aktiviteter, flere undervisningstimer og flere kreative
arrangementer ind i de danske børns skoledag. Og der er ingen tvivl om at vi kommer til at se mange
ændringer indenfor skoleområdet – der er så bred politisk opbakning bag regeringens linie, at uanset hvem
der er ved roret, så vil der både i forbindelse med de nu igangsatte overenskomstforhandlinger men også
fremadrettet blive tænkt mange nye tanker, og det bør især friskolerne have et øje på – det kan betyde
voldsomme ændringer for dem.
Flere aktiviteter, flere timer, mere kreativitet - Lyder det bekendt ? Det tænkte jeg nok. For allerede nu er
der steder hvor hverdagen ser sådan ud – og Trelleborg Friskole er sådan et sted. Her er det ikke et
spørgsmål om kreativitet, minimumstimetal eller tværfaglighed – her er de ovennævnte fokuspunkter
faktisk den røde tråd, skolen har vævet sit virke op om! Og det at skolen er på forkant med visionerne fra
landets ledelse, at visionerne rent faktisk er virkelighed her, er en klar styrke som skolen skal profilere sig
rigtig meget på – i en tid hvor inklusion af elever med særlige behov, og sparetider indenfor området med
specialundervisning i den grad giver folkeskolerne noget at slås med, har Trelleborg Friskole netop på
grund af sin fremsynethed mulighed for at tiltrække rigtig mange stærke elever.
Året 2012 har været et år med fokus på overbygningen på Trelleborg Friskole – den er stadig ny, og derfor
er det naturligt at have et ekstra øje på den. Med udgangspunkt i elevernes meget forskellige baggrunde og
faglige kunnen, kan skolen roligt fortsætte sin nuværende linje - de unge mennesker er godt rustet når de
får deres afgangsbevis.
Rent fysisk er overbygningen flyttet for sig selv, og elever og lærere melder enstemmigt ud om glæden ved
dette – det har givet både store og små elever bedre mulighed for fordybelse. At man i udskolingen har
mere fokus på fagligheden er en naturlig konsekvens af kravene udefra, men samtidig fastholder eleverne –
det være sig nye som ”indfødte” - at netop muligheden for kreativitet kombineret med høj faglighed er helt
essentiel for valget af skole, og derfor skal der fra alle sider værnes om den røde tråd, om værdigrundlaget
og ikke mindst om de fantastiske lærere der gør det hele muligt.
Rammerne for deres professionelle virke skal være helt i top, hvis de fortsat skal kunne levere den ønskede
vare, imødekomme de krav der stilles til klasselærere og undervisere i dag, og ikke mindst nå de mål
Undervisningsministeriet kræver. Med statsministerens tale in mente, kan jeg derfor kun tilslutte mig
skolens valg af fokuspunkter i det nye år – IT skal i højsædet så hurtigt som muligt; der skal være fokus på
ansvar i skolen – det være sig hos elever, forældre, lærere og ledelse – Der skal være fokus på trivsel,
tolerance og ligeværd i alle situationer; der skal endnu mere fokus på mad/sund mad i skolen og sidst men
ikke mindst ønsket om at tilknytte egen børnehave til skolen. Der er ingen tvivl om at det kommende år vil
blive interessant set ud fra et skolemæssigt synspunkt, og med de nye vinde fra regeringen vil der kun blive
plads til de skoler der er på forkant med situationen.
Jeg har igen i år tilset at undervisningen i de forskellige fag følger læseplanerne og Faglige Mål, som er de
retningslinier og bestemmelser, der ligger fra Undervisningsministeriet. Jeg har adskillige gange i løbet af
året aflagt tilsynsbesøg på skolen – varslede som uvarslede, og har som altid kun mødt samarbejde og
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velvilje hos både ledelse, lærere og elever. Jeg har overværet undervisning i engelsk, dansk og matematik
på flere klassetrin som loven foreskriver, og jeg kan efter min bedste overbevisning erklære, at
undervisning og niveau står mål med det der kræves. Endvidere kan jeg også erklære, at undervisningen
foregår på dansk. Jeg kan derfor endnu en gang medgive skolen mine bedste anbefalinger.
Godt nytår!!!
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