
Tilsynserklæring:  Kassebølle Friskole  skole kode nr. 475004 

Kassebølle Friskole har haft endnu et år med personaleudskiftninger og en leder der stoppede i november 

måned.  Alligevel  møder jeg  glade og nysgerrige elever i min gang på skolen. Lærerne og den 

konstituerede leder har formået at sætte hverdagen og eleverne i  centrum. De giver dog udtryk for at de 

gerne vil arbejde videre med deres implementering af værdier og retning for skolen. 

 Hver dag startes med Morgensang, hvor der ofte er forældre til stede. Denne fælles start hvor der er plads 

til sang, fortælling og beskeder giver en god start inden man går i klasserne. 

På grund af børnetallet har skolen besluttet at have samlæsning på flere årgange. Det er ikke nyt i 

indskolingen, herfra har man gode resultater, da det giver gode muligheder for at møde det enkelte barn på 

det niveau barnet befinder sig  og give det faglige udfordringer.  Ligeledes giver det et større forum for 

sociale relationer og accept af forskelllighed børnene imellem. Der samlæses i  1.-2 kl. og 3.-4.kl. 

I Overbygningen samlæses 7.-9. klasse i nogle af fagene og i nogle af timerne  f.eks.  geografi/biologi, 

matematik og samfundsfag. Det fungerer godt, da der er en stor faglig spredning mellem eleverne. 

Jeg oplever en god kontakt mellem eleverne og mellem elever og lærere, dertil  en åbenhed/tryghed i 

forbindelse med diskussioner i timerne. 

De ugentlige projektdagene har stor betydning for Kassebølle Friskole, da man her fordyber sig/ følger op 

på undervisningsforløb/ tager ud af huset og får tid til kreative aktiviteter, der ikke afbrydes.  

Eksempler herpå kan være:  overslags regning  i matematik, efterfulgt af ”lege købmand” med små boder. 

Eller et modeshow på tysk/ eller musik og sambadans med tapasspisning. 

I de traditionelle timer er det mit indtryk at eleverne arbejder  godt og med varieret materiale. Stemningen 

i klasserne er gode og eleverne er tillidsfulde og spørger mig ofte om hjælp, især i de mindre klasser.  

Der var ikke elever i foråret 2014 der gik til Afgangsprøve, hvorfor der ikke ligger nogle karakterer, men i år 

er der enkelte elever der skal til prøven.  

Hjemmesiden fungerer og er blevet opdateret, således at den indeholder de nødvendige informationer. 

Undervisningen på skolen foregår på dansk. 

 Det er min vurdering at undervisningen står mål med hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen. 

Vibeke Lundahl 

 5953 Tranekær 

April 2015 

 

 



Datoer  for Kassebølle Friskole og tilsynsførende 

 16. sept.  Samtale med skoleleder  om skoleårets planlægning. En del snak om Hjemmesiden, som var 

utilstrækkelig.  

 6. nov. Hjemmebesøg hos skoleleder der var syg. 

18. nov og 20. nov. Kontakt med bestyrelsesformanden, som orienterede mig om de aktuelle 

problematikker omkring skole og skoleleder.  

7.jan møde med konstitueret leder om tilsynet 

13. jan.  til morgensang og samtaler med lærerne om tilsynet i den kommende tid. 

Projektfremlæggelse med en gruppe. 

2. febr. tilsyn i dansk i 5. kl. dansk i 8.+9.kl. krea i 0.-2 kl. og dansk i 1.+2 kl. 

3. febr. Tilsyn i mat i 7. kl. dansk i 3.+4kl. 7. kl. dansk  

7. april tilsyn i matematik på mellemtrin 

8. april gåen rundt i klasserne på en  projekt dag og dernæst  samtale med konstitueret leder  

Endvidere nogle telefon samtaler og mailkorrespondence 

 


