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Tilsynet er gennemført 1.marts. Der er overværet lektioner på alle årgange og i så mange fag som muligt.
Der har været talt med elever og efterfølgende holdt et møde med skoleleder og den samlede lærergruppe.
De sidste års tilsyn har alle været tematiske. Der har været fokus på elever med særlige behov, og der har
været opmærksomhed på skolens evalueringskultur.
Siden sidste år er ministeriets krav til tilsynserklæringerne blevet præciseret, og jeg har gennemgået et
uddannelsesforløb og er blevet certificeret tilsynsførende. Derfor er dette års tilsynserklæring anderledes
end tidligere år. I år er det tematiske blevet nedtonet, og de formelle krav fremhævet.
1. Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.
Jeg har overværet matematik på alle årgange, dansk 1+2.kl og 5+6.kl samt tysk i 7-8.kl. Desværre
var der ikke engelsk på skemaet, men jeg vurderer at mine observationer i tysk siger lige så meget
om elevernes standpunkt i fremmedsprog som en engelsktime ville gøre. Jeg finder elevernes
standpunkt meget tilfredsstillende. De arbejder godt og har de grundlæggende færdigheder i
orden. Eksempelvis i 4.kl blev der arbejdet med procent, som for mange elever er et svært emne,
men alle viste god forståelse.
2. Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad
der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Hvad er at ”stå mål med”? At der arbejdes med del-og slutmål? Læringsmiljøet og undervisningens
tilrettelæggelse? Fokus på den enkelte elevs behov og forudsætninger? Lærernes kvalifikationer og
kompetencer?
Min helhedsvurdering er, at undervisningen på Mammen Friskole står mål med folkeskolen. Jeg
oplever dygtige og engagerede lærere, varieret undervisning, glade og tillidsfulde elever. Der er en
god stemning på skolen, der bliver arbejdet ihærdigt ligegyldigt om det er øvning af musical eller
kassestykker, der er opgaven.
3. Tilsynets vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og
folkestyre.
På en skole, der bygger på et Grundtvig/Koldsk idegrundlag og som ønsker at være en skole for alle
med plads til forskellighed og hvor alle tager ansvar for hinanden, er tilsynet meget nemt. Jeg
oplever morgensang, de store der passer på de små, den anerkendende tone blandt lærere og
elever osv. Jeg har også konstateret, at der arbejdes med elevråd, selvom det ikke er et krav i de
frie skoler. Her vil jeg gerne fremhæve, at det tjener skolen til ære, at ændring af en så indarbejdet
tradition som Fadervor til morgensang ikke sker uden eleverne har været med på råd.
4. At skolens undervisningssprog er dansk
Jeg har lyttet meget efter, og svaret er et helt klart ja.
Mit tilsyn har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.
Keld Sandfeld Simonsen, Skoleleder Ans Skole
Tilsynsførende

