
 
 

 
 
 

Den 21. marts 2018 
 

 

ERKLÆRING OM TILSYN I SKOLEÅRET 2017/2018 

VED FREDERICIA FRISKOLE, 7000 FREDERICIA 

 

 

Skolekode: 607022 

 

Tilsynet er i skoleåret 2017/2018 udført af Elise Venndt, pædagogisk udviklingskonsulent i Børn og 

Unge, Fredericia kommune. (Valgt for perioden 2014-2018 og certificeret fra UVM, 2014). 

 

Tilsynet blev planlagt i samarbejde med skolens leder, så tilsynet indbefattede besøg i alle faser; 

indskoling, mellemtrin og udskoling. Undervejs i løbet af dagen fik jeg talt med mange elever, og 

det er mit klare indtryk, at eleverne trives og oplever at gå i et trygt og rart læringsmiljø. 

 

Ud over denne del af besøget bestod tilsynet også i samtaler med lærerpersonalet i relation til 

deres daglige planlægning af det pædagogiske arbejde, og jf. Bekendtgørelse af lov om friskoler 

og private grundskoler blev tilsynet foretaget i et omfang, der matcher skolens størrelse samt inden 

for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds opdeles i.  

 

Fredericia Friskole er inde i en god og stabil udvikling, hvilket både ses og høres både i 

klasselokalerne og i personalerummet, hvor det pædagogiske arbejde tydeligvis er i centrum. På 

skolen satses der nu på udvikling af et tydeligt værdisæt, der omhandler et større fokus på den 

praktisk-/musiske dimension og på udvikling af en international profil. Formålet her er, at give 

eleverne et bredt kendskab til mennesker, kultur, geografi og samfundsforhold i Europa samt 

udvalgte destinationer i den øvrige del af verden. Således har man oprettet et nyt fag ”Vindue til 

verden”, hvor eleverne skal arbejde med dansk kultur og samfundsforhold. 

 

Det er således fortsat mit klare indtryk, at både personale og ledelse arbejder målrettet på at 

udvikle skolen til et godt og trygt lære- og værested for de børn og unge, som er indskrevet på 

skolen. Mine samtaler med skolens leder, personale og ikke mindst eleverne vidner om, at der 

eksisterer et godt fællesskab og en fælles glæde ved at være sammen om dagligdagens 

læringsaktiviteter. Det faglige arbejde er i fokus, hvilket også nu giver sig udslag i, at skolen fra og 

med skoleåret 2018/2019 ikke længere samlæser klasser, men gennemfører undervisningen 

årgangsvis. 

 

Med skolens nye leder er der fortsat sat klare retninger for skolens virke fremadrettet. Med 

opsætningen af projektorer i klasserummene har undervisningen fået en ny dimension, som 

rækker ind i fremtiden og sikrer, at skolen lever op til de lovgivningsmæssige krav, der stilles til 

dette område. 

  



 
 

 

 

 

 

 

Skolen modtager fortsat nye elever, og med det tydelige værdigrundlag vil de pædagogiske tanker 

for skolens fremadrettede virke skabe et godt afsæt for de børn og unge samt deres forældre, der 

vælger Fredericia Friskole. 

 

Fredericia Friskole synes at være et rart lære- og værested. Både elever og personale er meget 

imødekommende og man mærker tydeligvis, at der eksisterer en meget inkluderende og varm 

omgangsform i huset. 

 

Afsluttende bemærkninger: 

Med afsæt i ovenstående kan jeg hermed konkludere, at skolens samlede undervisningstilbud står 

fint mål med, hvad der almindeligvis afkræves i folkeskolen jf. Lov Om Folkeskolen § 1, stk. 2. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Elise Venndt 

Fredericia Kommunes tilsynsførende 

Pædagogisk udviklingskonsulent, Cand. pæd. pæd. 

 

 

 

Børn og Unge 


