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Det har været mit første år som tilsynsførende, og det har været spændende. Tre skoler har jeg været på, en stor, 
og to mindre, heriblandt Oure. Der løbes hurtigt på de små skoler, og der tænkes kreativt. Det har været nyt for 
mig, at komme så tæt ind på livet i små skoler. Der bliver kæmpet, næsten som man kan læse om i forbindelse 
med de første frie skolers oprettelse, og som jeg også oplevede, da jeg for nogle år siden var i Seoul og besøgte frie 
skoler der.

Det er blevet til fire tilsynsbesøg i Oure, hvor jeg har overværet undervisning på alle niveauer og i alle fagområder, 
og fundet, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen, og at der på 
området frihed og folkestyre nok er et langt større fokus, end man kan forvente i en skole – et fokus, der den 6. 
juni gav følgende overskrift i Fyns Amts Avis: “De sidste ukrainere har forladt Oure Friskole: Nu venter flere blot på 
deres pas for at komme videre” 

Og så kunne jeg ellers slutte her, men da min tilsynserklæring ikke bygger på empiriske undersøgelser, men på de 
tegn på læring, på faglig forståelse og demokratisk tilgang til samværet, som jeg har observeret, vil den længste 
del af min tilsynserklæring tage udgangspunkt i de noter, jeg har gjort mig under mine besøg på skolen, oplevelser 
med børn, der udfolder sig socialt og fagligt.

For at bevare overblikket starter jeg med mine noter fra de små og fortsætter op igennem skoleforløbet.

"Frøene" er samlæst 0'te til 3. klasse.

Der var den dag startet to nye elver i klassen, og der blev brugt tid på, at alle præsenterede sig. Dette var i sig selv 
en spændende proces, hvor der blandt andet blev lagt vægt på, at man så på den, man talte til. 

Herefter var der en runde med fortællinger fra weekenden. Dette gav et godt indtryk af såvel børnene og deres 
kommunikative evner og et indblik i forældrekredsen, som når en pige fortalte, at hun havde været med til 
arbejdsdage, om lørdagen hos spejderne og om søndagen på skolen.

De mindste arbejdede med bogstaver og lyde. "Kender i nogle dyr, der starter med E?" Da der kun kommer elefant 
og edderkop, prøver læreren med "Sådan en hest, med et horn i panden…" "Næsehorn" kommer det prompte fra 
en af drengene. 
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