Ringsted Ny Friskole
Forældrekreds og bestyrelse

Tilsynserklæring skoleåret 2020 / 2021
Beretningen her skal ses i sammenhæng med den skematiske indberetning, jeg som tilsynsførende skal
foretage til Børne- og Undervisningsministeriet.
Det har desværre ikke været muligt at gennemføre tilsynet i skoleåret 2020 / 2021, sådan som både skolen
og jeg har ønsket og planlagt det. Baggrunden for det er selvfølgelig de restriktioner, som både skolen og
jeg har været underlagt i hele skoleåret.
Det er dog lykkes at følge undervisningen en hel dag, den 8. oktober 2020, hvor jeg var med i
undervisningen i 2. kl. dansk, 1. kl. engelsk, 8. – 9.kl. historie, 3. kl. idræt og bevægelse og 7. – 8. kl. valgfag.
Desværre blev det den eneste dag, hvor det var muligt for mig at være på tilsynsbesøg. Derudover har jeg
haft samtaler med ledelsen, både fysisk og telefonisk, hvor vi har drøftet emner som timeløse fag, UUvejledning, samarbejde med PPR og kigget på lærebøger i dansk, matematik og historie samt drøftet trivsel
m.m.
Udover besøget på skolen har jeg set ugeplaner, karaktergennemsnit m.v.
Jeg er imponeret over den fleksibilitet som ledelse og lærere har udvist i et skoleår, hvor nye planer og
digital undervisning mere har været dagligdag end undtagelsen. Jeg er blevet mødt med imødekommenhed
og åbenhed i min opgave som tilsynsførende.
Undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet er fint og de fysiske rammer er ligeledes rimeligt
gode.
Der er en god stemning på skolen, hvor kontakten mellem elever og medarbejdere er præget af en positiv
og udviklende kultur.
Det er min samlede vurdering, at undervisningen på Ringsted Ny Friskole står mål med undervisningen i
folkeskolen i dansk, engelsk og matematik og i øvrigt i alle fag står mål med undervisningen i folkeskolen.
Dermed er elevernes forudsætninger for videre uddannelse fuldt på højde med elevernes i folkeskolen. Jeg
har samlet 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.
Jeg ser frem til og håber meget, at der ikke er Corona restriktioner i næste skoleår, hvor jeg så vil besøge
skolen 2 til 3 dage.

Tølløse den 20. maj 2021
Birk Christensen

