
Tilsynserklæring for Ølstrup Friskole (skolekode 667019), skoleåret 2016-17 

Tilsynet har i skoleåret 2016-17 været udført af certificeret tilsynsførende Hans Peter Ravn, 

Skolegade 46, 6971 Spjald. 

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen i dansk, matematik og engelsk den 19. 

og 21. april 2016 og den 15. marts 2017. Den 25. marts så jeg skolens gymnastikopvisning. 

I forbindelse med tilsynsbesøget har jeg set alle klasser og de fleste lærere i forskellige klasser og 

fag - blandt andet skolens musical. Jeg har haft to møder med skolens nye leder, Peter Rask, hvor 

flere aspekter i forhold til at drive skole blev drøftet. Desuden har jeg haft mange samtaler med 

lærerne og eleverne, dels i forbindelse med undervisningen, men også på lærerværelset og ude på 

skolen. 

Skolen har p.t. 45 elever fordelt på 4 sammenlæste klasser: 0.-1., 2.-3., 4.-5.-6. og 7.-8. 

Skolen har valgt at følge de nye ”Fælles Mål” fra ”Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling”. Man vil desuden forsøge at sætte fokus på at beskrive de fag og områder, hvor skolen 

er anderledes fra folkeskolen – hvor man gør en forskel!  

Skolen er ifølge skoleleder Peter Rask, trods store udfordringer med faldende elevtal (5 i forhold til 

sidste år) og deraf en stram økonomi, i positiv udvikling når det gælder trivsel og nye tiltag. 

Peter oplever, at lærerne er meget motiverede, ”selvkørende” og gerne vil prøve nye ting. De er 

loyale over for skolen og har indgået en aftale med ledelsen om at gå ned i tid for at få økonomien 

til at hænge sammen.  

Næste år vil man ikke tilbyde en 8. klasse og planlægger at gå fra 4 til 3 sammenlæste klasser, så 

man opnår en klassestørrelse på ca. 16 elever. Man vil have stor fokus på de sociale og faglige 

udfordringer i de nye sammenlæste klasser og vil om nødvendigt afsætte flere hjælpelærere til 

klasserne. Skolen planlægger desuden at lave en ny skemastruktur med blandt andet én fagdag 

om ugen på tværs af klasserne. Man vil gerne opnå, at der ikke lægges så megen vægt på hvilket 

klassetrin, den enkelte elev går på. 

Ølstrup friskole har altid været en skole for de lokale børn, men ifølge skolelederen vil man i 

fremtiden forsøge at tiltrække børn fra et større opland, så man ikke er så sårbar. Der vil altid blive 

tale om en fornuftig afvejning i forhold til antallet af de lokale elever, så skolen ikke mister sine 

rødder i lokalsamfundet – altså et godt mix af ”hjemme- og udeelever”. Den gode fortælling er i 

øvrigt, at tilgangen af elever fra byens egen børnehave ser rigtig lovende ud de næste par år. 

Talen kom til sidst omkring skolens visioner, og skolelederen gav udtryk for, at man vil være en 

almen skole med stor fokus på børnenes trivsel. Glade børn, som får stillet klare og tydelige krav 

og som ved ”vandkande-effekten”, som Peter Rask udtrykker det, bliver motiverede og får fornyet 

næring til læring. Af andre nye tiltag kan nævnes at man påtænker at indføre praktisk arbejde en 

gang i mellem med afsæt i ægte situationer for at træne håndens færdigheder. Virksomhedsbesøg 

for de ældste elever kommer også på tale. 



Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. 

På alle klassetrin afholdes der 2 forældre- og elevsamtaler om året, hvor den enkelte elevs læring 

og udbytte af undervisningen afdækkes. Skolen benytter sig af de ”frivillige nationale tests” i 

danskundervisningen samt tests fra ”pædagogisk-psykologisk forlag” i matematik til de ældste 

elever.  Resultaterne af disse anvendes på en god måde til afklaring af elevernes forståelse af 

stoffet. Skolen har 3 projektuger i løbet af skoleåret, hvor den sidste afsluttes med en udtalelse for 

ældste-gruppen. Sammen med en uddannelsesvejleder vurderes 8. klasse-elevernes 

uddannelsesparathed. 

Det er mit klare indtryk, at elevernes standpunkter i dansk, matematik og engelsk er helt normale 

for de enkelte alderstrin og derfor fuldt tilfredsstillende. 

Vurdering af skolens samlede undervisning. 

Det er tydeligt, at undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser 

med udgangspunkt i målene for fagene og elevforudsætningerne. Undervisningen bliver 

gennemført struktureret og målrettet med anvendelse af forskellige læringsaktiviteter, og der 

benyttes varierede undervisnings-, arbejds- og organisationsformer. Ud over anvendelsen af 

tidssvarende grundbøger, lærerfremstillede- og hjemlånte materialer indgår smartboards i skolens 

undervisning.  

Lærerne optræder med en naturlig autoritet over for eleverne og fremtræder fagligt og 

pædagogisk kompetente. De er yderst engagerede og formår at skabe et sundt indlæringsmiljø 

med øje for den enkelte elevs forudsætninger og potentialer. 

Klassefællesskabet er omdrejningspunktet for det fælles læringsmiljø, og alders- og 

udviklingsforskellen i de sammenlæste klasser synes ikke at være en hindring. Undervisnings- og 

læringsmiljøet bærer præg af en tillidsfuld omgangsform og gensidig respekt mellem lærer og elev. 

Eleverne opleves aktive og med lyst til ”at lære”.  

En ny børnehave, ”Børnenes Rige”, og en ny sportshal, ”Kernen”, er taget i brug kort efter nytår. 

Den gamle børnehaves lokaler har nu åbnet nye muligheder for indretning af forskellige 

værksteder.  

”Børnenes Rige” og ”Kernen” vil helt sikkert blive nye magneter i det lille samfund og ikke mindst 

for friskolen. Jeg har lige overværet friskolens første gymnastikopvisning i den nye hal og blev 

meget imponeret! Sammenhold, energi og livsglæde strålede ud til et oplagt publikum. Det var 

starten på en ny epoke! 

I april måned oplevede jeg skolens musical, Ronja Røverdatter. Taget i betragtning hvor mange 

elever skolen har at råde over, var denne musical af høj kvalitet og godt forberedt. Ronja 

Røverdatter gik lige i blodet på alle elever, som fremførte stykket med livsglæde, nerve og 

overbevisning. 

Den samlede undervisning på Ølstrup Friskole lever til fulde op til den, der gives i folkeskolen. 

 



Vurdering af om skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre. 

Det er mit klare indtryk, at skolen målrettet arbejder på at udvikle elevernes demokratiske 

dannelse og desuden læres op i at have respekt for andre menneskers værdier. Det kommer til 

udtryk i selve undervisningen og i omgangen med eleverne.  

På skolens ”børneråd” drøftes indkomne forslag, og det er min klare fornemmelse, at skolens 

lærere er meget lydhøre over for, hvad eleverne måtte have på hjerte. Jeg overværede et 

børneråd med mange aktuelle punkter og med særdeles oplagte og debatlystne elever.  

Det er min vurdering, at skolen klart lever op til sit ansvar på dette område. 

Vurdering af om undervisningssproget er dansk. 

Undervisningssproget er dansk, når det skal være det. 

Donationer 

Der har ikke været donationer, der overstiger 20.000 kr. (eksklusiv moms) i regnskabsåret 2016. 

Konklusion. 

Det er mit klare indtryk, at skolens ansatte i lighed med tidligere år sørger for et aktivt og givende 

skole-hjem samarbejde, og at der fra bestyrelsens og ledelsens side lægges mange kræfter i 

arbejdet med fortsat at skabe en god og sund friskole i lokalsamfundet, hvorfra man også får stor 

hjælp.  

På baggrund af ovenstående kan jeg konkludere, at Ølstrup Friskole er en velfungerende skole, og 

at skolens samlede tilbud af undervisning ”står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen”. 

P.S. 

Da jeg nu er faldet for 6-års tilsynsreglen er dette min sidste tilsynserklæring for Ølstrup Friskole. 

Jeg siger tusind tak til elever, lærere, ledelse, bestyrelse og forældre for et rigtigt godt samarbejde 

og for den store tillid I alle har vist mig.  

Må Ølstrup Friskole blomstre! Kom godt med gødning i vandkanden! 

Held og lykke til jer alle på skolen og til min afløser på tilsynsjobbet. 

 

29. marts 2017 

Hans Peter Ravn 

Certificeret tilsynsførende 


