Tilsynserklæring 2017-18.
Skolekode: 631023
Vejle Friskole. Horsensvej 41. 7100 Vejle.
Certificeret tilsynsførende: Gitte Slejborg Nielsen. Linde Allé 15. 7330 Brande.

Frihed og folkestyre:
Jeg oplever, at demokrati og fællesskab er skolens DNA. Skolens historie, skolens udvikling, skolens
pædagogik beror på demokratiske processer mellem bestyrelse, ledelse, personale, forældre og elever.
Undervisningssprog:
Skolens undervisningssprog er dansk.
Undervisningens evaluering:
Skolen evaluerer med forældre min. to gange årligt.
Der afholdes eksamen og gives karakterer i 8. og 9. klasse.
Herudover udvælges der specifikke områder fra hvert trin, hvor der lægges særligt vægt på evaluering.
Skolens gennemsnitskarakter ved FSA har over de sidste seks år, fire gange ligget over og to gange under
landsgennemsnittet. Evaluering af de enkelte fag svarer ligeledes til resten af landets karaktergivning.
Timetal:
Vejle Friskole overholder UVM’s anbefalede minimums timetal for fagene.
Hjemmesiden:
Skolen ændrede hjemmeside for et par år siden. Den er opdateret, brugervenlig og rummer de krævede
oplysninger.
Historiefaget:
Historie er ikke et særskilt fag, men indgår dels i emnefagenes tre fagområder, i de litterære temaer i dansk
og til skolens samlinger. Der er udarbejdet et overblik over temaer. Alle skolens fag er beskrevet i
Pædagogisk Dokument, der kan findes på skolens hjemmeside.
Undervisningsmateriale:
Undervisningsmaterialet er varierende og fuldt tilstrækkeligt. Lærerne anvender bøger, portaler,
programmer etc. ud fra de planlagte emner. Eleverne i de ældste klasser anvender pc, de yngre elever
arbejder med Ipads og er helt fortrolige med deres arbejdsværktøjer.
Faciliteter:
Biblioteket, skolekøkkenet, sløjd, billedkunst, musik har fået helt nye lokaler. Førskolen er også rykket ind i
nyrenoverede lokaler ligesom mange klasselokaler er blevet renoveret.
Idræt:
Skolen bruger den nærtliggende sportshal og den overfor liggende sportsplads i idrætsundervisningen. Her
benyttes hallens omklædnings- og badefaciliteter.
Pædagogisk udvikling:
Der har i dette skoleår været rette fokus på hvor skolen står lige nu og relationskompetence. Det er mit
indtryk ved de aflagte besøg, at det pædagogiske personale holder sig løbende orienteret omkring
faglighed og pædagogik.
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Undervisningen:
Undervisningen er varieret i form og indhold. Der lægges vægt på såvel kreativitet som fagfaglighed. Dette
kommer til udtryk på mange måder. Der arbejdes hvert år med fælles projekt så som teater eller musical. I
de ældste klasser arbejdes der med produktet som en særskilt projektopgave. Da eleverne i deres skoletid
på Vejle Friskole har fået undervisning i kreativitet, er de rigtig gode til at udtrykke sig kreativt med deres
produktopgave.
Donationer til skolen:
Skolens leder Birthe Kidde Skov oplyser, at skolen ikke i det foregående regnskabsår har modtaget nogen
form for donationer på et beløb overstigende kr. 20.000.
Sammenfatning:
Allerede når du træder ind på Vejle Friskole, fornemmer du, at der er en ånd, en fælles forståelse af respekt
og omsorg for hinanden. Eleverne er i læringsprocesser, der er en god atmosfære i klasserne. Generelt
lytter man til hinanden og respekterer fælles beslutninger. Eleverne er stolte af deres skole og de fælles
traditioner skolen har. Store elever tager sig af mindre elever og er vant til via samlinger og arrangementer,
at arbejde på tværs. Jeg møder altid nysgerrige og åbne elever, der ofte kan huske mig og gerne viser og
fortæller. Lærerne fortæller gerne om planer og tanker omkring undervisningen.
Det er altid rart at komme på Vejle Friskole, hvor læring og læringsmiljø lever fuldt op til gældende
lovgivning.
Dato for tilsynsbesøg med angivelse af i hvilke klasser og hvilke fag tilsynet har overværet
undervisningen:
29. september 2017
Ældstetrinnets lærere er sammen med ledelsen ude af huset i dag for at reflektere, evaluere og idégenere,
så 7.-9. har vikarer.
Skolen har fået ny SFO-leder.
2. klasse - Dansk
Her øves eventyret ”Haren og Ræven” som efterfølgende skal filmes.
1. klasse - Dansk
Læreren laver oplæg ved tavlen om forestående avisarbejde. Eleverne er lyttende, jeg får indtryk af, at de
er i en god proces, hvor de reflekterer over det indhold, der skal være i avisen.
Herefter er de kørt trætte og får en pause.
Der er tydelige enkle klasseregler.
Jeg fornemmer ro og dynamik.
4. klasse - Dansk
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Arbejder med Ronja Røverdatter. Hver elev har egen lille foldebog. De henter tillægsord på små sedler på
tavlen og arbejder videre med dem, hvor de danner sætninger med flere ord ad gangen. Herefter laver de
parvis orddiktater, også ud fra deres lille foldebog. Alle er optaget på deres niveau.
Til sidst læses der videre i bogen.
6. klasse - Dansk
Lokalets tavle viser, at der arbejdes med læring og trivsel.
Bl.a. oversigter over lix, noder og andre læringstavler. Eleverne har arbejdet med sig selv; temperament,
type, farve.
9. klasse - Geografi. Råstoffer.
8. og 9. klasse - Tysk
Skriver på tysk om Kölntur.
Eleverne fortæller, at de i uge 10 skal fremføre en musical, de selv har skrevet over Den lille Prins.
Mellemtrinnet har skrevet en sang, som de nu skal lave en reklamefilm til.
17. november 2017
0.-1. klasse - Dansk
Arbejder med grimme og pæne ord og tilsvarende ansigtsudtryk. De er alle optaget af arbejdet. En elev
bliver færdig og spørger så, på opfordring af læreren, om nogen har brug for hjælp. Det er der, og hun
hjælper.
2. klasse
Matematik
Klassen regner regnehistorier med brøker. Historierne hænger i klassen og alle er optaget af at regne.
4.-6. klasse - Idræt.
Eleverne har studeret YouTube videoer om parkour og arbejder nu med udvalgte øvelser.
Ophæng på vinduerne ved de store elever vidner om, at de har udarbejdet budgetter ud fra forskellige
familieformer, unge på SU eller med lærlingeløn etc. Budgetterne er underbygget af begrundelser for de
valg, eleverne har taget i forbindelse med budgetlægningen.
7. klasse - Læsetest
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8. klasse - Matematik færdighedsprøve.
9. klasse - Tysk
Fremlægger tyske tekster på tysk.
De skal også aflevere en dansk stil; et portræt i artikelform.
I næste uge skal de i praktik.
Jeg spørger ind til de tre afdelingers arbejdsdage og får at vide, at lærerne pt. har læst Louise Klinges bog
Relationskompetence, som de ønsker at tage afsæt i.
29. april 2018
Der er sket mange ændringer på skolens fysiske rammer.
Der er kommet nyt skolekøkken. En helt ny afdeling med sløjd, billedkunst og musik. Og endnu en ny
bygning er renoveret, hvor førskolebørnene leger og lærer.
Jeg møder også en del nyt personale.
2. klasse - Matematik
Der arbejde på Ipads. En af drengene viser mig gerne, hvad han arbejder med og svarer mig tålmodigt på
mine undrende spørgsmål.
1. klasse - Dansk
Her arbejde med bogstaver og læsning i mange udgaver. Et par drenge har spredt de smukkeste sten ud på
gulvet. Stenene har deres lærer samlet i Kroatien og skrevet bogstaver på. De giver ganske enkelt en anden
æstetisk oplevelse i forhold til, hvis det blot havde været nogle fabrikerede brikker. De er rare at røre ved.
Klassen øver sig i at tale dæmpet.
4. klasse - Fordybelse – forberedelse
Eleverne forbereder sig på at fortælle om et udvalgt emne fra Vikingetiden. De skal fortælle for hinanden
og den efterfølgende dag, skal de fortælle for 3. klasse i Fordybelsestimerne.
3. klasse - Dansk
Eleverne er i gang med at tegne et selvvalgt ordbillede.
Her kommer jeg forbi skolens nye bibliotek. Flere elever sidder derinde og nyder det. De vil gerne snakke.
En af pigerne tror at jeg er talepædagog, fordi hun kan huske mig fra de små klasser.
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7.-8. klasse - AU - 2. Verdenskrig.
Som optakt har de set filmen Napola.
En elev er i gang med at skrive et brev, fra en ung mand, lige før han skal henrettes for landsforræderi
Eleven har læst en bog med tilsvarende breve fra 2. VK.
Andre skriver et skuespil ”Hvis Tyskland havde vundet krigen”
Der spilles strategispil og et par piger vil undersøge alt om tyske bunkers.

Gitte Slejborg Nielsen.
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