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Tilsynsførende: Conni Mark
Som ekstern tilsynsførende er min opgave i et omfang svarende til mindst én hel un dervisningsdag at føre tilsyn med:
elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
at skolens undervisningssprog er dansk

Jeg har aflagt Sydvestmors Friskole tilsynsbesøg den 4. marts 2016 (skoledagen sluttede til middag,
da lærerne skulle til pædagogisk dag sammen med de øvrige friskoler på Mors),
9. marts 2016 (8. klasse var på Brobygning) og 5. april 2016
Jeg holder mig løbende orienteret på friskolens meget informative hjemmeside.
Der arbejdes ikke længere i Fronter, men i Showbie (forældre, elever, lærere, Fritteren)
Ved mine besøg på friskolen har jeg haft fri adgang til at færdes i klasserne, og hvor ele-verne ellers
arbejdede. Jeg har talt med lærerne og eleverne på forskellige klassetrin om skolen og det, der
arbejdes med i skolen – Eleverne har vist mig deres lærebøger, hæfter, apps, digitale afleveringer osv.
Der har fra lærer- og lederside været åbenhed vedr. undervisning og undervisningsmateria-ler samt
interesse for at drøfte formål og udbytte for forskellige aktiviteter
Angivelse af i hvilke klasser og fag tilsynet har overværet undervisningen
Morgensamling – alle klasser.
Idræt/bevægelse – alle klasser
0. kl - Forår
Dansk: Alle klasser
Matematik: Alle klasser
Biologi: 7.kl
Fysik: 8./9.kl
Tema – indretning af klasseværelse: 7-9.kl (frihed under ansvar)
Tema – 4-6.kl planlægger legedag i Karby for 1-3. kl
”Rikke og monopolet” – diskussion af etiske dilemmaer i 7.-9.kl
Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk?
Det vurderes, at elevernes faglige niveau i fagene dansk, matematik og engelsk er tilfreds-stillende og
svarer til, hvad der kræves i folkeskolen.
Jeg har forhørt mig vedr. engelsk, da jeg ikke overværede undervisning i faget på mine til-synsbesøg i
denne omgang.
Står skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?
Skolens undervisningstilbud vurderes fuldt ud at stå mål med, hvad der almindeligvis kræ-ves i
folkeskolen.
Der ses en høj grad af undervisningsdifferentiering. Der anvendes mange forskellige meto-der og
undervisningsmaterialer, der er tids- og alderssvarende samt afstemt ift. niveau. Skolen stiller ipads til
rådighed for alle elever, som anvender de forskellige undervisnings-programmer hjemmevant.
Undervisningens organisering er varieret og fleksibel, velorganiseret og efter min vurdering med
passende udfordringer for eleverne.

Der afholdes jævnligt elevsamtaler. Der tilbydes mindst 2 årlige skole-hjem-samtaler. Syd-vestmors
Friskole anvender standardiserede faglige prøver i dansk og matematik. I de æld-ste årgange gives
karakterer. Der afholdes terminsprøver og Folkeskolens Afgangsprøver efter 9. kl.
Sydvestmors Friskole indgår i en ordning, hvor der indhentes censorer fra Folkeskoler og Friskoler i
Mors-Thy området ved Folkeskolens Afgangsprøver.
Eleverne er trænet i at yde og bede om hjælp til selvhjælp.
Der er fokus på, at der på skolen er elever, der har særlige behov og kræver særlig støtte.
Idrætshallerne og udearealerne med gode aktivitetsmuligheder benyttes flittigt i pauserne af børn i alle
aldre, så elevernes behov for og lyst til bevægelse dækkes også ind.
Sydvestmors Friskole er certificeret ”DGI profilskole”
Forbereder skolen eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre?
Undervisningsmiljøet opleves trygt og præget af tillid.
Der er fælles morgensamling for alle friskolens elever i en god og rolig atmosfære 4 dage om ugen.
Her spilles og synges samt gives informationer til eleverne, som også har mulig-hed for at give
informationer med relevans for alle.
Jeg oplever en god omgangstone lærere og elever imellem. Der er med mellemrum særligt fokus på at
holde en god sproglig tone, og jeg oplever, at der generelt tales ordentligt på skolen. Eleverne virker
generelt trygge, men der er også opmærksomhed på forhold, der ellers kan udvikle sig til mobning.
Det vægtes højt, at der er en god arbejdsmoral og gode arbejdsvaner.
Med henblik på øget koncentration har 8.-9. kl ”mobilfri dage” som fokuspunkt i en periode.
Ved tilsynsbesøgene har jeg oplevet, at der tages hensyn, og at der er ro på skolen i de områder, hvor
der kræves ro for at lære. Eleverne har rig lejlighed til at vælge arbejdsplad-ser i og udenfor
klasselokalerne, hvilket betyder ”frihed under ansvar” og stiller krav til pas-sende kontrol og tillid. Der
arbejdes med hjælpsomhed og venskaber mellem ældre og yngre elever.
Friskolen har en aktiv legepatrulje og et velfungerende elevråd.
Der tilstræbes tæt kontakt med børnehave/vuggestue og lokalområdets natur og befolkning. Der er
bl.a. morgensang sammen med ”senior-idræt” en gang om måneden.
Lejrskoler/hytteture prioriteres på alle klassetrin højt som kilde til oplevelser, begrebsudvik-ling, socialt
samvær og forståelse for andre.
Sydvestmors Friskole opleves at leve op til sit værdigrundlag: Nærvær og rummelighed. Faglighed,
kreativitet og lærelyst. Sundhed og bevægelse. Ansvarlighed, samarbejde og fællesskab.
Sydvestmors Friskole vurderes at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Er skolens undervisningssprog dansk?
Undervisningssproget er dansk, men helt relevant er undervisningssproget i sprogfagene hhv. engelsk
og tysk i det omfang eleverne er rustet til det.

Conni Mark
V. Hvidbjerg, den 28. april 2016

