
Tilsynserklæring 2016-17.  
Skolekode: 631023 
Vejle Friskole. Horsensvej 41. 7100 Vejle.  
Certificeret tilsynsførende: Gitte Slejborg Nielsen. Linde Allé 15. 7330 Brande.  

 

9. juni 2017 Side 1 
 

 

Frihed og folkestyre: 

I de fem år, jeg har aflagt tilsynsbesøg på Vejle Friskole, har jeg udelukkende mødt positive og åbne børn og 

voksne. Undervisnings- og læringsmiljøet er præget af ro, overblik og respekt på tværs af forskelligheder. 

Udfordringer løses i fællesskab både på skolebestyrelses- og ledelsesplan, i personalerummet og i 

klasselokalet. Demokrati, menneskerettigheder, historie, fortælling er skolens fundament, hvilket er 

formuleret i skolens værdigrundlag og forefindes på skolens hjemmeside. 

Skolen har ligeledes formuleret forventninger om, at forældre tager medansvar.  

 

Hjemmesiden: 

Den nye hjemmeside er nu fuldt opdateret og meget brugervenlig.  

 

Undervisningssprog: 

Skolens undervisningssprog er dansk.  

Dato for tilsynsbesøg med angivelse af i hvilke klasser og hvilke fag tilsynet har overværet 

undervisningen: 

 

D. 14. november 2016 

 

7.-8.-9. klasse. 

Avisprojekt.  

8. klasse har været i praktik og starter derfor dagen med evaluering af ugen.  

 

5. klasse.  

Dansk. 

To praktikanter underviser og Bent Kyndesen (viceleder) overværer, da dansklæreren er syg. 

Der arbejdes med Tove Ditlevsens ”Der bor en ung pige”. Der tales om, hvorvidt det er svært at analysere 

lyrik. Eleverne har billeder med af sig selv, fra de var små, som praktikanterne skal gætte.  

 

3. klasse 

Dansk 

Arbejder i STAV med n- og t-ord.  

Matematik. 

 

0. klasse 

Har vikar.  

Eleverne sidder i rundkreds på gulvet, de skal lære om bogstavet T og har ting med hjemmefra, der starter 

med T. Vikaren fortæller en historie om tingene. Herefter får de en lufter og arbejder så med T i 

arbejdsbog. Herefter spises der og eleverne skal i værksteder.  
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Værksteder: 

3.-6. klasserne 

I køkkenet laves der frugtsalat. 

I billedkunst laves der tapeter med rammer, der skal bruges til væggene.  

I sløjd saves der julepynt ud.  Der er indrettet nyt sløjdlokale i huset ved siden af skolen.  

 

D. 19. december 2016 

 

9. klasse  

Fremlæggelse af praktisk musiske produkter efter en projektuge.  

Overordnet er temaet KROPPEN.  

7. og 8. klasserne overværer fremlæggelserne.  

Processen har været primær, fremlæggelsen er sekundær. Her har muligheden været for ud over at 

fokusere på, hvad et produkt er – at fordybe sig i noget, man er god til.  Færdigheder er naturligvis en 

fordel. Færdigheder er oparbejdet i skoletiden via tema-, emne-uger og værksteder, musikundervisning.  

Eleverne får udtalelse og karakter for processen. 

 

Eksempler på produkter: 

 

 Billedrække: BLOD 
 

 Musikstykke: FUCKING FEDT. Egen komposition. På engelsk. Univers.  
 

 Reol i træ, der illustrerer kroppen. Hjerne, demens, død før døden.  
 

 Hjerte af genbrugstræ. Blodprop – kan putte ting i.  
 

 Ribbe: Psyke og fysik 
 

 Bodypaint. 
 

 Modeopvisning – 2 kjoler fra forskellige tider.  
 

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 hver trin, hvor der lægges særligt vægt på evaluering. På 

hjemmesiden forefindes der også interessant læsning om evaluering af tema-uge i de ældste klasser, hvor 

der blev arbejdet med EU. Ud over undervisning i geografi og kulturhistorie, arbejdede eleverne med fokus 

på demokratiprocesser.  

Sidste års 9. klasses afgangs-karaktergennemsnit lå på niveau med landsgennemsnittet. Over en periode på 

fem år er gennemsnittet varierende i alle fag.  
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Ved hver evaluering vurderes det, om resultatet passer til målsætningen og hvorvidt undervisningsplaner 

skal justeres. Beskrivelse af planlægning, evaluering og fagmål er nøje beskrevet på skolens hjemmeside.  

 

Timetal: 

Vejle Friskole overholder UVM’s anbefalede timetal for fagene.  

 

Historiefaget: 

Historie er ikke et særskilt fag, men indgår i emnefagenes tre fagområder. Alle skolens fag er nøje beskrevet 

i Pædagogisk Dokument, der findes på skolens hjemmeside.  

 

Fraværslister: 

Har jeg fået tilsendt og her er intet at bemærke.  

 

Undervisningsmateriale: 

Som nævnt i tidligere tilsynsrapport, er der lavet økonomiske aftaler med forældre, så eleverne på Vejle 

Friskole i de yngre klasser kan anvende Ipads og i de ældre klasser, selv har en pc. 

Undervisningsmaterialet er varierende og fuldt tilstrækkeligt. Lærerne anvender bøger, portaler, 

programmer etc. ud fra de planlagte emner.  

 

Faciliteter: 

Skolen har endnu en gang renoveret og udvidet, hvilket betyder, at der er nye lokaler i huset ved siden af 

skolen. Skolen får nyt køkken og sløjdlokale.  

 

Idræt: 

Skolen bruger den nærtliggende sportshal og den overfor liggende sportsplads i idrætsundervisningen. Her 

benyttes hallens omklædnings- og badefaciliteter. 

Pædagogisk udvikling:  

Det er min oplevelse, at Vejle Friskole er rodfæstet i en kultur, hvor der arbejdes med løbende 

refleksionsprocesser omkring alt, hvad man gør på skolen. At der er åbenhed omkring at se på egen praksis. 

Alt foregår i dialogprocesser. Personalegruppen er reflekterende overfor hvad der rører sig i den 

pædagogiske verden, og i verden i det hele taget, hvilket afspejler sig i de faglige årsplaner. Eleverne 

undervises i fuldt opdaterede emner, både i forhold til nærsamfundet og i forhold til den globale verden.  

 

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.  

 

Jeg takker endnu en gang for et år med varme modtagelser af glade børn og åbne og engagerede ansatte.  

 

 

Gitte Slejborg Nielsen.  


