Skriftlig erklæring vedr. tilsyn med Klinte Natur
- og Idræts Friskole
for skoleåret 2014/2015
Som tilsynsførende for Klinte Natur - og Idræts Friskole skal jeg med
henvisning til & 9 i Lov om friskoler og private grundskoler m.v. udtale om jeg
anser undervisningen i dansk, matematik og engelsk for at stå mål med den
undervisning, der almindeligvis gives i folkeskolen.
Historik:
Klinte Natur - og Idræts Friskole startede op i august 2014. Efter en del
opstartsvanskeligheder i forhold til leder og læreransættelser, startede
skolen op i januar med ny leder og nye ansættelser. Undertegnede har været
tilknyttet som tilsynsførende fra marts 2015.
Erklæring gives på baggrund af:
Drøftelser med skolens leder Pauline Gade om værdigrundlag,
undervisningens tilrettelæggelse og udmøntning samt evaluering af denne og
af hele skolens virke.
Jeg har overværet undervisning i:
Jeg har besøgt skolen 3 dage, hvor jeg har overværet undervisning i dansk,
matematik, engelsk for både store og små. Jeg har tillige deltaget i fælles
spisning.
Derudover har jeg mødt/talt med lærerne, og jeg har tillige haft mulighed
for at tale med en del børn.
Standpunkt:
En af skolens store udfordringer er det lille elevtal og deraf samlæsning af
mange klassetrin. Derudover er børnesammensætningen meget
differencieret.
På nuværende tidspunkt er der grund til bekymring i forhold til, om
elevernes standpunkt i de forskellige fag ligger på niveau svarende til
folkeskolens, og at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Børnene er ikke blevet testet.

Undervisningsmateriale:
Undervisningsmaterialet, som jeg så, var af svingende kvalitet, og der
mangler relevant undervisningsmateriale i en del fag.
Evaluering:
Med hensyn til løbende evalueringer og vurderinger m.m., er det en proces,
skolen forsøger at sætte igang i det nye skoleår.
Pædagogik - Demokrati
Der er planer om at lave elevplaner til næste skoleår og at begynde arbejdet
med at formulere egne læseplaner.
Der er brugt meget tid på at lære alle elever, hvordan man går i skole, og
hvordan man indgår i et fællesskab.
Øvrige kommetarer:
Skolen virker som et åbent sted med plads til forskellighed. Både børn og
voksne er imødekommende, og der er en god stemning og en god tone mellem
børn og voksne, såvel som mellem børnene indbyrdes og de voksne indbyrdes.
Med venlig hilsen
Jette Olsen
Tilsynsførende

