
Tilsynserklæring for Hedegård Friskole 20171201

Bemærkning til dette års tilsynserklæring:
Fra og med skoleåre|201712A18 skal tilsynserklæringen udarbejdes digitalt efter Ministeriets
retningslinjer. Ministeriet åbner først for den digitale adgang til maj. Hedegård Friskole skal bruge
tilsynserklæringen til generalforsamlingen d. 19. april. Tilsynserklæringen er følgelig udarbejdet
efter retningslinjerne, så den er tilgængelig på generalforsamlingen, men det må forventes, at
opsætningen kan se anderledes ud, når tilsynserklæringen bliver overført til den digitale udgave til
maj.

Tilsynserklæringen dækker skoleåret 2A1712018, hvor Brian Andersen i perioden 1, august- 31.
december har været tilsynsførende, og hvor Kirslen Meisner i perioden 1. januar-31. juli 2018 har
været lilsynsførende. Tilsynserklæringen er således udarbejdet i et samarbejde melfem de to
tilsynsførende.

Skolens navn: Hedegård Friskole
Hedegårdsvej 51
7323 Give

Skotekode: 61 101 1

Tilsynsførende: Brian Andersen 1 .8.20'17-31.12 2017
Kirsten Meisner 1. 1-2018-31.07.201 I

Tilsynsbesøg 5.10.17: Dansk 2. kl.
Engetsk 5. kl..
Historie 7. kl.
Dansk 7. kl..

Tilsynsbesøg 25.1.18: Dansk 0.-1. kl.
Matematik 1. kl.
Biologi L kl.
Håndarbejde 3.-4. kt.
Billedkunst 3.*4" kl,

Tilsynsbesøg '16.03.18: Emnedag ud fra Astrid Lindgren

Underuisningssprog: Undervisningssproget er dansk med undtagelse af sprogfagene, hvor
der primært undervises på det pågældende sprog.

Dernokratisk dannelse: Det vurderes, at eleverne på Hedegård Friskole forberedes til at leve i

et sarnfund med frihed og folkestyre samt dernokratisk dannelse.

Elevernes faglighed: Det vurderes, at elevernes faglige standpunkt lever op til, hvad der
almindeligvis kræves.

Skolens samlede undervisning: Det vurderes, at Hedegård Friskoles samlede undervisning lever
op til, hvad der almindeligvis kræves i den danske folkeskole.



Tillæg til tilsynserklæring for skoleåret 2A17 -2A18.

Arets skolemotto:
Arets skolemotto på Hedegård Friskole er'Ro i klassen'. Arbejdet med dette motto skinner
igennem i dagligdagen. Lærerne er bevidste om de redskaber, der kan tages i anvendelse for at
skabe ro i klassen. Et eksempel er at klappe i hænderne, et andet eksempel er at tælle 1-2-3.
Meningen med mottoet'Ro i klassen'er at skabe arbejdsro, så der bliver tid tilfordybelse i og
refleksion over de opgaver, som eleverne skal arbejde med. Dette opleves som engod og sunO
værdi at finde roen i en verden, der stedse går hurtigere og hurtigere.

Undervisningen:
Der opleves der god ro og orden i den daglige undervisning. Lærerne opleves veiforberedte og
med overblik over den læring, der skal ske i den enkelte time. På Hedegård Friskole anvendeJ
kompetencemål samt færdigheds- og vidensmål som beskrevet i Forenklede Fæltes Må|, Som
tilsynsførende har vi adgang til at læse lærernes årsplaner. Årsplanerne er et dynamisk redskab,
der skal sikre overblik over, at eleverne opnår de beskrevne måi. Undervisningsmaterialerne
består af anerkendte bogsystemer samt digitale læremidler og lever dermed fint op til Folkeskolens
krav og målsætninger. Al undervisning på Hedegård Friskole foregår på dansk, dog med
undtagelse af timerne i engelsk og tysk, der naturligvis foregår på det pågældende sprog der
undervises i.

Et af tilsynsbesøgene faldt i en emneuge om Astrid Lindgren. Emneugens resullat mundede ud i
en stor forårsfest, hvor eleverne opførte forskellige fortællinger i Astrid Lindgrens forfatterskab.
Lærerne var velforberedte og var gode til i den kreative proces at inddrage ålevernes ideer og
synspunkter. Eleverne gav udtryk for, at de lærte'noget andet' en sådan uge. Det kunne væå
samarbejde på tværs, stifte nye bekendtskaber, at lære af hinanden, at læie om Astrid Lindgrens
forfatterskab, at øve de pågældende roller. Alt i alt emmede skoten denne dag af glade børÅ, der
sammen - store og små - var i fuld gang med opgaven.

Demokraiisk dannelse:
På Hedegård Friskole er der rnorgensamling hver morgen, og der er et velfungerende elevråd for
4.-8. klasse. Såvel morgensamling som elevråd er med til at understøtte den demokratiske
dannelse, hvor alle bliver hørt og kan ytre sig.

Hedegård Friskoles værdigrundlag bygger på Kolds skolelanker og Grundtvigs menneskesyn. I

skolens værdigrundlag kan man bl.a. laese:
. Der er højt til loftet og plads tilforskellighed,
. Skolen skal i hele sin pædagogiske virksomhed arbejde med "det hele barn", stimuiere den

enkelt elevs evner og alsidige udvikling samt fremme fællesskabets og samarbejdets
muligheder.

. Skolehverdagen skal vaere præget af grundlæggende værdier som demokrati, tolerance,
respekt for forskelligheder, rummelighed, tryghed, nærvær og anerkendetse.

Skolen har som et nyt tiltag indført kulturfag som et bærende element ind idemokrati, frihed og
folkestyre.
Desuden har man på en pædagogisk dag arbejdet med'Frihed og folkestyrekravet'Dette vidner
om, at man på skolen er meget bevidst herom.

Ved besøg på skolen og i dialogen med børn, medarbejdere og leder kommer ovenstående
værdier tydeligt frem. Det er ikke kun ord på et papir - det er ord. der efterleves i dagligdaEen.



Trivsel:
Dagligdagen på Hedegård Friskole virker tryg og god for den enkelte elev. Dette bygger vi på, at
ingen konflikter får lou til at uokse sig unødvendigt store, da der altid er en voksen i nærheden til at
løse de konflikter, der måtte opstå. Det har ikke stor betydning for den enkelte elev, hvem der tager
sig af konflikterne, da eleveme virker meget trygge og tillidsfulde ovarfor alle skolens ansatte. Der
opleves et stort sammenhold og fællesskab hos både elever og ansatte på skolen. Eleveme
fortæller glade og gerne om, hvad de laver og vil gerne uise deres abejder frem. Der apleves en
god ag behagelig tone mellem eleveme og mellem elever og lærere. Lærerne er gode til at møde
eleverne og gode tit at se dem, hvis en elev en dag måtte have det lidt svært af den ene eller
anden grund.
Som tilsynsførende har vi mulighed for at gå rundt i klassen i undervisningen - både for at se det
faglige niveau og for at kunne hjælpe eleverne. Men også for at tale med eleveme om opgaven,
om læringen og om at gå på skolen. Eleveme opleves glade og stolte ouer skalen.

Vejle, d. 19. marts 2018
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Brian Andersen
Certifi ceret tilsynsførende
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Kirsten Meisner
Certificeret tilsynsførende




