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Tilsynsrapport ifølge lov om frie skoler i Danmark.

Den tilsynsførende skal holde øje med skolens almindelige virksomhed, om skolens undervisning
står mål med folkeskolen, og om der gives sprogstimulering, hvis det er nødvendigt. Den
tilsynsførende skal i særlig grad fokusere på undervsiningen i dansk, matematik og engelsk.
I skoleåret 2010-11 har jeg været på Hammerum Friskole tre gange for at føre det lovpligtige tilsyn,
idet jeg har overværet undervisning i først og fremmest dansk, matematik og engelsk, dernæst de
øvrige fag. Jeg har lagt særlig vægt på undervisningen i de mindste klasser.
Metoden er at holde elevernes færdigheder op mod skolens målsætninger; at sikre sig, at
lærebøgerne er på niveau, og at eleverne har de bøger, som svarer til deres alder, klassetrin og
individuelle niveau. Jeg bliver endvidere af lærerne orienteret om undervisningsmetoder og planer
for undervisningen og om niveauspredning i klasserne. Endelig taler jeg med eleverne om deres
arbejde og hjælper af og til en lille smule.
Dertil kommer andet samarbejde med skolen, hvilket alt i alt har givet mig et velfunderet indtryk af
Hammerum Friskoles hverdag.
Jeg har kunnet konstatere, at undervisningen ifølge min bedste vurdering er fuldt på højde med,
hvad der kræves i de enkelte klassetrin i folkeskolen, og i flere tilfælde var niveauet højere end
forventeligt. Jeg kan tilføje, at skolen er meget opmærksom på at tage godt hånd om
læsefærdigheden i de mindste klasser og således skabe det nødvendige grundlag for videre
indlæring. Således er flere børn i børnehaveklassen meget tæt på at kunne læse.
Det er tillige værd at bemærke, at der gennemgående er arbejdsro og en god arbejdsdisciplin.
Endelig er det mit klare indtryk, at Hammerum Friskole forbereder eleverne på at skulle leve i et
samfund med frihed og folkestyre.
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