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Jeg blev indstillet af bestyrelse og valgt af forældrekredsen i forbindelse med skolens generalforsamling 

2019 til at varetage det eksterne tilsyn på forældrekredsens vegne. Det er således mit første år som 

tilsynsførende på Ringsted Ny Friskole. Det har været en fornøjelse at møde elever, lærere og ledelse, og 

der er fra alle sider udvist stor åbenhed, venlighed og imødekommenhed for min opgave som 

tilsynsførende. 

Beretningen her skal ses og læses i sammenhæng med den skematiske indberetning jeg som tilsynsførende 

skal foretage til Undervisningsministeriet. 

Mit efterårsbesøg foregik fuldstændig som forventet, mens forårsbesøget foregik, hvor kun de yngste 

klasser fik undervisning på skolen.  

Skolens ældste elever blev undervist digitalt. Det var dejligt at se, hvorledes medarbejderne lykkedes med 

at holde fokus på den faglige indlæring under svære betingelser, da meget nødvendigvis skulle 

tilrettelægges anderledes af hensyn til smittefare m.v. 

Jeg har ved besøg på skolen, overværelse af undervisningen og ved samtaler med elever, lærere og ledelse 

fået et godt indblik i skolens værdier og hverdag.  

Min opfattelse er, at der er en god stemning og kultur på skolen, der medfører, at elever og medarbejdere 

kan yde deres bedste. Jeg har oplevet, at lærerne er venlige, kompetente og engagerede og at eleverne 

generelt er positive og interesserede. Den gode omgangstone bidrager til et godt socialt liv og den gode 

faglige udvikling hos eleverne. 

Skolens værdisæt og identitet præger hverdagen, samværet og undervisningen, så eleverne oplever 

sammenhængen mellem det man siger og det man gør. 

Undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet er fint og de fysiske rammer er ligeledes rimeligt 

gode. 

Det er min samlede vurdering, at undervisningen på Ringsted Ny Friskole står mål med undervisningen i 

folkeskolen. Jeg har ført tilsyn to skoledage, den ene under Coronakrisen, set ugeplaner, 

karaktergennemsnit m.v. Jeg har haft samtaler med leder og viceleder og drøftet emner som 

specialundervisning, fremmøde, trivsel, mobbepolitik m.v. og fundet, at skolen til fulde lever op til sit 

ansvar vedrørende undervisning og ansvar for indlæring. Skolen forbereder eleverne til at leve i det danske 

samfund med frihed og folkestyre og er i det hele taget med til at udvikle og styrke elevernes demokratiske 

dannelse. 

 

Tølløse den 14. maj 2020 

Birk Christensen 


