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Skolecenter

Tilsynserklæring vedrørende Kværkeby Friskole, skolenummer 280391,
beliggende Kværkebyvej 2b, 4100 Ringsted.
Det eksterne tilsyn med undervisningen føres på vegne af forældrekredsen og
bestyrelsen af undertegnede konsulent Jan Broholm, Ringsted Kommune.

Administration
Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 62 00
Dir.: +45 57 62 62 31

Jeg har aflagt skolen tilsynsbesøg tirsdag d. 29. november 2016 og mandag d. 20.
marts 2017. Jeg har overværet undervisning i følgende fag og klasser:

Fax.: +45 57 62 62 10

1./2. kl.

dansk, billedkunst

Sag: 12/30767

3./4. kl.

dansk,

5. kl.

engelsk, matematik, dansk og musik

6. kl.

musik

7. kl.

matematik, engelsk, historie, biologi og tysk

Mail.: JAB@RINGSTED.DK

skolecenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007642433
CVR-nr.: 18957981
Åbningstid:
Man.-Torsdag 11-15
Fredag 11-13
Telefontid:

Jeg har således haft adgang til at overvære undervisning inden for de tre
fagområder: humanistiske fag, naturfag og praktisk/musiske fag. I forbindelse
hermed har jeg haft lejlighed til at tale med såvel enkelte elever, grupper af elever
og lærere. Og jeg har haft lejlighed til at se elevopgaver/-besvarelser,
fremlæggelser og testresultater. Jeg har endvidere vurderet de anvendte
undervisningsmaterialer.
Skolens undervisningsmaterialesamling er stadig under opbygning og
lærerproducerede materialer indgår i et vist omfang. Samlet vurderes de anvendte
materialer som relevante og tidssvarende. IT indgår ligeledes i relevant omfang og
benyttes både til informationssøgning, arbejdsredskab og som medie.
I forhold til de faglige mål og krav – herunder skolens egne formulerede omkring
høj faglighed, udviklingsorientering og alsidige undervisningsformer, er det min
vurdering, at elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk, med den
forventelige spredning, der er i klasser/elevgrupper, er gode.
Ud over ovennævnte standpunktsvurdering, er det mit indtryk, at skolen er inde i
en stabil positiv udvikling, der fint flugter med skolens værdigrundlag med hensyn

Man.-Torsdag 10-15
Fredag 10-13

til fællesskab, tryghed, vægtning af alsidighed samt både uddannelse og
dannelse. Det er samtidig mit indtryk, at skolen er en god arbejdsplads, hvor
samarbejdet mellem det pædagogiske personale udvikler sig positivt.
Skolen anvender en bred vifte af organisationsformer i undervisningen, der som
udgangspunkt har fokus på den enkelte elevs læring. Det gælder individuelt
arbejde, parvis samarbejde, gruppearbejde, klassedialoger, lærerstyret
gennemgang, projektarbejde, emne/tema-arbejde og fremlæggelser m.v.
Skolen er også inde i en periode med stigende elevtilgang samt rekruttering af
personale. Og såvel lærere som skoleleder har fokus på, at balancere de
udfordringer en sådan vækst giver med hensyn til stabil skolekultur og
udviklingsorientering.
Skolen har fokus på udvikling af en evalueringskultur, der giver mulighed for på
bedste måde, at udfordre den enkelte elev fagligt.
I forbindelse med mine besøg på skolen har jeg har lejlighed til at drøfte forskellige
skolerelevante emner med skolelederen fx testplaner, kompetenceudvikling, tidlig
skole/SFO-start, ændringer i tilsynsbestemmelser m.v.
En af de nye bestemmelser i friskolelovens tilsynsbestemmelser handler om
offentliggørelse af eventuelle donationer til skolen i foregående regnskabsår. I
forlængelse heraf kan jeg på baggrund af forespørgsel hos skolelederen oplyse, at
skolen ikke har modtaget donationer.
Jeg har haft adgang til relevante kvantitative opgørelser af elevernes faglige
standpunkter, som kan supplere mine egne observationer. Generelt er det min
vurdering, at omgangsformen og miljøet i det hele taget lever op til skolens formål
og forpligtelse til i hele dens virke, at forberede eleverne til at leve i et samfund
som det danske med frihed og folkestyre, samt at skolen udvikler og styrker
elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder. Undervisningssproget er dansk.
Med baggrund i de nævnte tilsynsaktiviteter, er det min vurdering, at skolens
samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen.
Det kan oplyses, at jeg er certificeret tilsynsførende og opfylder kriterierne i
Friskolelovens § 9b vedrørende de tilsynsførendes uafhængighed i forhold til
skolen.
Med venlig hilsen

Jan la Cour Broholm
Konsulent
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