
Rasmus kan mærke at der er en del mere opmærksomhed omkring skolen nu. Flere henvendelser end 
tidligere – og dejlige børn. 
 
c) Beretning fra skolens tilsynsførende: Jette Olsen 
Særligt år at være tilsynsførende – det er altid særligt, for man kommer kun ind punktvis og ser kort 
hvad der sker. Man kan have lyst til at være her længere, men man kan altid kun være en slags 
helikopter, og skal ud fra det give sit synspunkt, om hvorvidt vores børnene på en friskole lærer lige så 
meget som børn i folkeskolen. Kravene til hvad der skal undersøges er steget og steget gennem årene. 
Tilsynsopgaven er vokset og der er mere og mere man skal holde øje med. 
Der har være en del benspænd for både undervisning og tilsyn; restriktioner og hjemmeundervisning 
og ingen fælles aktiviteter. 
Nu er dagene startet med gå-ture og der tales sammen. Skolen gør sit bedste for at give børnene god 
undervisning. De lærerskift, økonomi og svingende elevtal giver skolen en udfordring i forhold til 
planlægning og differentiering, men eleverne virker altid glade og trygge og undervisningen er god. 
Der tages godt imod dem og børnene vil meget gerne tale og fortælle, og de ansatte vil gerne drøfte 
pædagogiske tiltag eller andre ting som er væsentlige for at drive skole.  
Tilsynsførende har fulgt projekter, hørt oplæg og deltaget i forskellige emner, bl.a. diskussion i 9. om 
ligestilling og IT projekt i 7-8. Eleverne havde medansvar og medindflydelse.  
OF i verden kombinerer flere fagretninger, og det bliver spændende at følge faget fremover. 
-Det kan altid betale sig at gøre eleverne bevidst om hvorfor de skal lære.  
-Fysiklokalet bør gennemgås og ryddes op. 
Eleverne er aktive og deltager altid og bl.a. 2.3.4 har et meget fint læringslokale med tydelige mål og 
gode muligheder for læring. 
Dette skoleår har vist udfordringer som Oure Friskole har formået at klare på fin facon. Lærerne er 
virkelig meget imødekommende overfor eleverne, de ser eleven og tager store hensyn til den enkelte. 
Det er meget flot at have den evne! Der er hele tiden plads til alle, også dem som har særlige 
udfordringer. 
Skolens samlede vurdering står mål med det som kræves i folkeskolen. 
Frihed og folkestyre: Omgangen på skolen er præget af dialog, tillid, opmærksomhed og omsorg og 
eleverne inddrages i beslutninger. De reflekterer og de lærer at stille spørgsmål. 
Demokratisk dannelse: Der er ikke en færdig facitliste, men her på OF kan man komme til orde både 
fælles og i timerne. Anerkendende pædagogik. Fremover vil der være flere møder og flere forpligtende 
fællesskaber. Der arbejdes kontinuerligt med sprog, respekt og de 17 verdensmål. 
Kønsopdelte aktiviteter: Nej.  
Kønsligestilling: Helt sikkert, både store og små omgås naturligt og med respekt, og her er samme 
forventninger til begge køn. 
Har skolen praksis for skærpet underretningspligt: Endnu ikke en beskrevet procedure, men det er på 
bestyrelsens opgaveliste det kommende år. De ansatte er informeret om at pligten er personlig. 
Overvejende lydhør og respektfuld dialog mellem børn og voksne. Alle elever i mini testes for 
ordblindhed. Børnene har individuelle evner, styrker og udfordringer og det er tydeligt skolens 
overbevisning er at alle vokser ved anerkendelse og ansvar! 
 
2.A. Valg af ny tilsynsførende.  
Bestyrelsen indstiller Carsten Oxenvad. Han bor i Skårup, har været friskole/efterskolelærer og er 
adjunkt på seminariet i Skårup og i Odense. Relevant viden og interesse for friskole. Carsten Oxenvad 
er valgt. 
 


