
Tilsynsrapport for Hedegård Friskole 2015/2016 

 

Skolens navn:  Hedegård friskole 

Skole kode:   611011 

Tilsynsførende:  Brian Andersen (Certificeret tilsynsførende) 

Tilsyns besøg: 

06.05.15   Fortælling 0.-2. kl. 

   Matematik 2. kl. 

   Geografi 8. kl. 

   Dansk 4. kl. 

16.09.15   Dansk 1.-2. kl. 

   Dansk 4. kl. 

   Matematik 5. kl. 

   Dansk 6. kl. 

02.02.16   Dansk 2. kl. 

   Dansk 8. kl. 

   Matematik 3. kl. 

   Matematik 7. kl. 

Vurdering af skolens undervisning: Det vurderes at Hedegård Friskoles samlede undervisning 

lever op til hvad der almindeligvis kræves i den danske 

folkeskole. 

Vurdering af elevernes faglighed: Det vurderes at eleverne på Hedegård Friskole fint lever op 

til hvad der kan forvendtes på andre skoler i området. 

Undervisningssprog: Dansk, med undtagelse af i sprogfagene, hvor der 

naturligvis undervises på det pågældende sprog. 

Forberedes der til demokrati: Det vurderes at eleverne på Hedegård Friskole forberedes 

til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

 



Tilsynsberetning 

 

Årets skole motto på Hedegård Friskole er, ”der er altid et eller andet man er god til, man skal bare finde ud 

af, hvad det er”. Dette motto siger, efter min mening, meget om Hedegård Friskoles tilgang til det at drive 

skole. Hedegård Friskole har nemlig fundet ud af, at de er gode til at drive en skole med god faglighed, stort 

nærvær og omsorg for den enkelte elev. Dette, mener jeg, er gode og sunde værdier at drive skole på.   

I den daglige undervisning hersker der generelt god ro og orden i de enkelte timer i alle klasser. 

Undervisningen foregår på et godt fornuftigt fagligt niveau. Planlægning, afvikling og materialevalg 

virker både gennemtænkt og aldersvarende for den enkelte elev. Undervisningsmaterialerne, der 

benyttes på Hedegård Friskole består af anderkendte bogsystemer, og disse lever fint op til 

folkeskolens krav og målsætninger.  

Undervisningen foregår selvsagt på dansk, med undtagelse af fremmedsprogsundervisningen, der 

naturligvis foregår på det sprog der undervises i. 

Den daglige undervisning forbereder, efter min bedste overbevisning, også eleverne til et liv i frihed 

og med folkestyre. Hedegård Friskole underviser i samfundsfag i de ældste klasser, og har et 

velfungerende elevråd på skolen, der tager aktuelle og spændende emner og problemstillinger op. 

Elevrådets løsningsforslag bliver taget alvorligt af både skolen og de øvrige elever på skolen. 

Det er en god oplevelse at komme på tilsynsbesøg på Hedegård Friskole. Jeg møder altid glade, 

engagerede og stolte medarbejdere, der meget gerne vil vise både deres skole og deres undervisning 

frem. Jeg føler mig aldrig i vejen, og jeg har altid indtryk af, at jeg er velkommen, når jeg er på 

tilsynsbesøg.  

At udfordringer er til for at skulle løses, hersker der ingen tvivl om blandt medarbejderne på 

Hedegård Friskole. Alle er villige til at yde en ekstra indsats for at få hverdagen hænge sammen i 

sådanne situationer. Ingen udfordring er for stor til at kunne løses på en god og fornuftig måde.  

En af de ting jeg nok bider mest mærke i, når jeg er på tilsyn på Hedegård Friskole er, at eleverne 

også stolte over deres skole. Eleverne vil meget gerne tale med mig om skolen, og de viser gerne og 

stolt deres arbejder frem. Dette, mener jeg, er gode tegn på trivsel blandt eleverne. Jeg bliver også 

som det mest naturlige inddraget i undervisningen, når jeg er på besøg, og eleverne spørger mig 



også gerne om hjælp i undervisningen. Dette er i høj grad også med til, at give mig et godt indblik i 

skolens og elevernes hverdag.  

Eleverne på Hedegård friskole er gode til at tage ansvar og passe på deres skole. De deltager også 

helt naturligt i den daglige oprydning. Eleverne er ligeledes også gode til, at minde hinanden om, at 

huske at slukke for lys og varme, så der ikke går unødige ressourcer til spilde. 

Der bliver taget hånd om den enkelte elev på Hedegård Friskole. Ingen problemer og konflikter får lov til at 

vokse sig store. Der er altid en voksen i nærheden, hvis der er konflikter, til at tage hånd om problemerne. På 

Hedegård Friskole er det ligegyldig hvilken voksen der tager sig af hvilke problemer, for alle kender alle og 

konfliktløsning er en fælles opgave. 

Min generelle vurdering af Hedegård Friskole er, at undervisningen og elevernes udbytte fint kan 

stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er ligeledes også min faste 

overbevisning, at Hedegård Friskole til fulde lever op til alle Undervisningsministeriets krav til de 

frie skoler. 

 

Thyregod d. 21. marts 2016 

 

Brian Andersen 

Certificeret tilsynsførende 

 

 


