Tilsynsrapport Trelleborg Friskole 2013
2013 – et turbulent år for skoleverdenen, men et godt for Trelleborg friskole
Godt nytår.
Vi har er atter taget hul på et nyt år, og lige som alle de andre år, ligger der en masse ubeskrevne blade
foran os. Hvordan bliver vejret, stiger skatten, er krisen vendt, kommer der gang i hussalget…mange
ubesvarede spørgsmål, der først kan svares på når vi når nytårsaften 2014. Men en ting ved vi allerede nu :
året 2013 var et brydningernes år for skoleverdenen, og 1. august 2014 træder der en ny skolereform ind i
billedet, og den reform kommer til at betyde ændringer for alle skoler – også friskolerne. Rundt omkring i
landet sidder ledere og konsulenter allerede nu og kæmper for at lave retningslinjer, så man kan
imødekomme de nye krav den stiller.
Mange friskoler er heldigt stillet, fordi vi netop hele tiden vender tilbage til vores værdigrundlag og har fat i
det når vi planlægger skoleårets aktiviteter, og Trelleborg Friskole er en af dem. Der er en rød tråd for
skolens virke, og den tråd giver allerede nu en sammenhæng for eleverne i hverdagen, hvor der er en god
blanding af ”fag” fag og lærings-og meningsfyldte aktiviteter der passer til disse fag – her kan f.eks nævnes
madmatematikken, projektopgaven, teaterugen og mange, mange flere. Det giver skolen en kæmpe fordel
når den nye reform træder i kraft – man skal ikke ud og opfinde den dybe tallerken i forhold til hverken fag,
samlæsninger og aktiviteter – det er allerede en del af hverdagen, og det betyder at elever på Trelleborg
friskole ikke kommer til at opleve voldsomme ændringer, modsat mange folkeskoler, og at lærerne kan
fortsætte den rigtig gode og varierede undervisning de leverer allerede nu.
Reformen kom ikke uden sværdslag, og 2013 blev året, hvor ord som lock-out, strejke, demonstrationer og
heldagsskole pludselig fik meget stor betydning for alle skolebørn og deres forældre, men endnu større
betydning for alle landets lærere. 4 uger hvor man ikke måtte passe sit arbejde, og ikke måtte komme på sin
arbejdsplads er meget lang tid, og det har sat mange tanker i gang hos alle lærere over hele Danmark. Det
har betydet at mange er standset op og har mærket efter om man virkelig var tilfreds med sit job, og for
manges vedkommende betød det et rungende nej, med efterfølgende opsigelser og flytninger til følge.
Trelleborg Friskole er ligesom mange andre skoler også blevet berørt af dette. Der er sket udskiftninger i
lærerkollegiet, men samtidig er der sket noget meget interessant – den ”gamle” kerne af medarbejdere blev
her, og enkelte er endda vendt tilbage til skolen udefra, fordi den er så god en arbejdsplads, og fordi den
står fast på sine værdier. Et stærkt vidnesbyrd om de kvaliteter skolen, dens værdier og ikke mindst de
ansatte rummer, og en solid forsikring til alle forældre om trygt at lægge deres børns skolegang på
Trelleborg friskole.
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
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.
Trine Egede, Tilsynsførende
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