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Skoleåret 2012-13 er et turbulent skoleår for Kassebølle Friskole. Ved juletid 
forlod skolelederen skolen og efter jul blev flere lærere afskediget på grund af 
faldende elevtal og dårligere økonomi. Det bærer dagligdagen naturligvis præg 
af. 
Undervisningen i første halvdel af skoleåret kørte regulært, men i det tidlige forår 
har der været sygemeldinger og vikarer er ansat. Det er mit indtryk at lærerne og 
den konstituerede leder gør utrolig meget for at få dagligdagen og 
undervisningen til at fungere. 
 
Jeg har jævnligt været i kontakt med skolebestyrelsesformanden, og er på den 
måde orienteret omkring bestyrelsesarbejdet. 
 
Efter Arbejdstilsynets besøg er der nu en konsulent tilknyttet skolen, for at åbne 
op for og løse nogle af samarbejdsproblemerne.  
Dette har jeg ikke nogen indsigt i. 
  
I det tidlige efterår mødtes jeg med skolelederen 2 gange, den 17. og 24. 
oktober, hvor vi aftalte hvilke fokusområder, det ville være godt at tage op. Disse 
områder skulle jeg tage med i  3 teammøder med lærerne. 
 
Undervisningsministeriet har lavet en tematisk undersøgelse af Det praktisk –
musiske fagområde. 80 skoler som ikke havde indberettet et planlagt timetal i 
disse fag har været udtrukket, heriblandt Kassebølle Friskole. 
 
Skolelederen og jeg aftalte derfor, at mødes med lærerne i disse fagområder for 
at have en dialog omkring, hvordan Kassebølle Friskole tilgodeser og underviser 
i det praktiske-musiske fagområde. 
 
Dette møde blev aflyst, da skolelederen ikke mere havde sin gang på skolen. 
 
Jeg gennemførte et teammøde i overbygningen den 4. december, hvor vi blev 
enige om fokus på onsdagene, der er skolens projektdage. Lærerne sætter stor 
pris på denne emne/fagdag som et supplement og en anderledes 
undervisningsdag end de ”almindelige” dage.  
 
Den 12. januar overværede jeg 9. klasses revy som er et højdepunkt med 
fornem spisning, severing og forestilling. Der var levende musik, filmindslag og 
gode elevindslag. 
 



1.marts deltog jeg  i Morgensang, hvor stemningen blandt eleverne var 
udmærket, derefter var jeg i Indskolingen. Skolen kører nu samlæsning i 1.+2. 
klasse, hvilket man har gode erfaringer med. Indskolingen fungerer godt og giver 
grobund for det videre skoleforløb. 
 
Jeg har haft regelmæssige samtaler med den konstituerede skoleleder (28. 
januar,7. marts, 11. april og 16. april) og efter disse aftalte vi, at jeg skulle 
komme i ugerne 15 og 16 og overvære undervisningen på skolen.  
Men det har ikke fungeret på grund af konflikten/lockouten. 
Jeg har dog fulgt 9. kl. i matematik den 9. april og 16. april med deres vikar, som  
målrettet arbejder med eleverne. 
  
Jeg har set på afgangsprøverne fra sommeren 2012, de ligger med en rimelig 
spredning i de fleste fag. 
 
Undervisningen foregår på dansk. 
 
Endvidere er hjemmesiden informativ og her kommer ugentlige informationer 
skrevet af den konstituerede leder. På hjemmesiden står at skolen følger Fælles 
Mål. 
 
Jeg bliver mødt med åbenhed og venlighed fra alle på skolen.  
 
Samlet set vurderer jeg, at Kassebølle Friskoles undervisning står mål med, 
hvad der kræves i Folkeskolen. 
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