
 

Tilsyns rapport for Hedegård Friskole apr 2014/ marts 2015 

 

Skolens navn:  Hedegård friskole 

Skole kode:  611011 

Tilsynsførende: Brian Andersen (Certificeret tilsynsførende) 

Tilsyns besøg: 

17.09.14  Emneuge 

  Emneuge 

  Emneuge 

  Emneuge 

  Emneuge 

29.01.15  Dansk 5. kl. 

  Matematik 3. kl. 

  Engelsk 7. kl. 

  Matematik 8. kl 

  Samfundsfag 8./9. klasse 

  Samfundsfag 8./9. klasse 

 

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 

Den store folkeskole reform har nu været indført i det meste at et skoleår. Denne reform har naturligvis 

også haft betydning for dagligdagen her på Hedegård Friskole. Elevernes sprogundervisning begynder 

tidligere således, at engelskundervisningen nu begynder i 1. klasse. Lærerne har fået forberedelsesstationer 

på lærerværelset og den nye timeudregning er noget kompliceret for både ledelse og lærere.  

Disse ændringer har naturligvis haft indflydelse på dette skoleår, men det virker nu som om at konflikten og 

ændringerne er lagt bag alle, og at der ses muligheder fremfor begrænsninger i reformen.  

At komme på tilsyns besøg her på Hedegård Friskole er altid en fornøjelse, for jeg bliver altid taget godt 

imod. Personalet virker stolte af deres arbejdsplads, og vil meget gerne have tilsyn i netop deres timer. 

Dette skyldes, tror jeg, at der er så meget spændende undervisning, lærerne gerne vil vise mig.  

Tonen personalet i blandt er venlig og imødekommende, og det virker som om at det sociale arbejdsklima 

er rigtig godt her på Hedegård Friskole. Det samme gør sig også gældende i tonen mellem elever og 

personale. Det er tydeligt, at der gøres meget ud af at der tales pænt og ordentlig til hinanden her på 

skolen. 

Eleverne på Hedegård Friskole er meget venlige og imødekommende, når jeg kommer på tilsynsbesøg. Der 

er intet unaturligt at mærke på eleverne eller lærerne, når jeg sidder og ”observere” i timerne. Tværtimod 

bliver jeg, som det mest naturlige, inddraget i undervisningen og eleverne spørger mig også gerne om 

hjælp. Dette er i høj grad også med til, at give mig et indblik i skolens og elevernes hverdag.  

Dette års skolemotto på Hedegård Friskole er ”Miljøet skal vi passe på, så Jorden ikke går i stå”. Som altid 

bliver skolemottoet her på Hedegård Friskole taget meget alvorligt af både elever og personalet. Der har 

blandt andet været stor fokus på energiforbruget i dagligdagen på skolen, og eleverne har haft stor fokus 

på at slukke lyset og lukket døre og vinduer, så der ikke blev brugt unødig energi.  



Miljøet havde også en fremtrædende plads i Spotlight emneugen, hvor var overskriften var ”skrammel i 

forvandling”. Her blev skrammel lavet om til genbrugsguld, der blev lavet flotte collager og skrevet historier 

af og om affald. Det er mit helt klare indtryk at Hedegård Friskoles elever er blevet meget mere bevidste 

om miljøet, og om hvad der er affald og hvad der kan bruges igen. 

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

Planlægning, afvikling og materialevalg virker både gennemtænkt og aldersvarende for den enkelte elev. 

Undervisningsmaterialerne, der benyttes på Hedegård Friskole består af anderkendte bogsystemer og 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. 

I samfundsfagsundervisningen i dette skoleår, har eleverne deltaget i Folketingets store landsdækkende 

projekt ”skolevalg”. Dette har været meget givende i elevernes forberedelse til et liv i et samfund med 

frihed og folkestyre. Det var en sand fornøjelse at deltage i det valgmøde skolen havde arrangeret for 

eleverne med ungdomspolitikkere fra Socialdemokraterne, De Konservative og Venstre. Der var fin 

spørgelyst fra eleverne og det var velforberedte spørgsmål og gode svar.  

Udover samfundsfags undervisningen har Hedegård Friskole også et godt og velfungerende elevråd, hvor 

mange aktuelle og spændende emner og problemstillinger tages op, og eleverne ved at deres 

løsningsforslag bliver taget seriøst og alvorlig af skolen. 

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. 29. marts 2015 

Brian Andersen 

Certificeret tilsynsførende 

 

 

 

 


