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Tilsynsrapport for skoleåret 2017/18

Hammerum Friskole
Tilsynet på Hammerum Friskole har i skoleåret 2017/18 været gennemført på syv skoledage. Der
har i alle tilfælde været tale om hele skoledage.
Hovedvægten i tilsynet har helt naturligt været lagt omkring fagene dansk, matematik og engelsk,
men det er vigtigt at understrege, at tilsynet har været meget bredt funderet, og at det naturligvis
har omfattet alle klasser, og at fagene ligeledes er blevet dækket bredt ind.
Denne bredde giver et godt indtryk af det solide faglige fundament, som er gennemgående hele
vejen rundt, både når der kigges på indskoling, mellemtrin og udskoling, og også når der kigges
specifikt på de enkelte fag.
Der er således ingen tvivl om, at undervisningen på Hammerum Friskole ud fra en
helhedsvurdering til fulde står mål med og lever op til de krav, der almindeligvis kræves i
folkeskolen.
Ved en nærmere analyse, er der flere ting, der understøtter den fine vurdering af undervisningens
validitet. For eksempel er det et gennemgående og tydeligt træk, at opgaverne lige fra den enkle
og nogenlunde overskuelige, hvor opgaven en tydelig, og hvor facit ikke kan diskuteres, og til den
meget mere indviklede opgave, hvor man kan gå flere veje, og hvor selvstændighed og samarbejde
og mod sagtens kan blive sat på prøve og kan komme i spil, når opgaven skal løses, og når den
måske skal præsenteres for kammeraterne.
Ved at være tydelige, når opgaven præsenteres, og ved at være tydelige, når kravene til
opgaveløsning stilles op, skabes der de bedste betingelser for alle elever til at opnå det bedst
mulige resultat.
På denne måde tages der på samme tid både hensyn til den elev, der har særlige behov, samtidig
med at der gives mulighed for, at den dygtigste elev bliver udfordret. Det er ikke sikkert, at
eleverne selv oplever det, men differentieringen er tydelig på den gode måde på alle trin på
Hammerum Friskole.

Morgensang, morgensamling og morgentid er også meget vigtige brikker i Hammerum Friskoles
arbejde med at få den faglige indlæring til at gå hånd i hånd med de opgaver, der knytter sig til
dannelse. Her iblandt at tage socialt ansvar, at se sig selv i en større sammenhæng, at lære om
historien, om nutiden og om fremtiden, at styrke den sociale interaktion, at se sig selv og
Hammerum Friskole som en del af en globaliseret hverdag osv.
På en helt unik måde lykkes det gang på gang at få eleverne til at suge viden om verden til sig. Der
er ingen tvivl om, at lærernes engagement spiller en helt afgørende rolle, når dette lykkes så godt,
og skolens evne til at skelne mellem de yngste og de ældste g
ør samtidig, at morgensamlingen kan blive den gode oplevelse for alle, hvor værdier og dannelse
på en nænsom måde bliver en naturlig del, der styrker den enkelte til at blive et helt menneske.
Hammerum Friskole udvikler og styrker helt sikkert elevernes kendskab til og respekt for
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, og
Hammerum Friskole arbejder ligeledes bevidst på at give eleverne forståelse for og indsigt i frihed
og folkestyre, så der er ingen tvivl om, at Hammerum Friskole opfylder Friskolelovens krav på disse
områder.
Tilsynet omfatter som en naturlig del også en række samtaler med lærerne, og sammenholdt med
og understøttet af samtaler med skolelederen tegner det et tydeligt og fint billede af Hammerum
Friskole, som en særdeles kompetent undervisningsenhed, der på alle parametre lever op til de
krav, som loven stiller til friskolerne i dagens Danmark.
Hammerum Friskole fremstår som en meget harmonisk enhed, hvor lærerne og ledelsen i et godt
og tillidsfuldt samarbejde med forældrene har skabt de bedste betingelser for eleverne til at opnå
gode faglige kundskaber, og hvor eleverne samtidig udvikles til et liv i en verden uden for skolen.
På mange måder giver dette fællesskab og sammenhold en rygrad og en styrke, der gør
Hammerum Friskole til noget helt særligt for eleverne, for forældrene, for familien og for alle de
ansatte i og omkring Hammerum Friskole.
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