Ringsted Lilleskole
Forældrekreds og bestyrelse
Tilsynserklæring skoleåret 2021 / 2022
Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal jeg som tilsynsførende:




Overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel
skoledag
Overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt
kan opdeles i
Drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere og vurdere det
anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Desuden skal jeg, når skoleåret nærmer sig sin afslutning aflevere en rapport til Undervisningsministeriet,
hvor jeg svarer på en lang række specifikke spørgsmål om undervisningens lødighed. Alt sammen skal sikre,
at eleverne på Ringsted Lilleskole har de samme muligheder for videre uddannelse, som elever i folkeskolen
har. Jeg skal desuden kunne svare positivt på en række spørgsmål, der handler om, hvorvidt skolen
forbereder eleverne til frihed og folkestyrelse, demokratisk dannelse mv.
Samtlige svar kan ses i min indberetning til ministeriet. Denne kan findes på skolens hjemmeside i
slutningen af skoleåret.
I dette skoleår har jeg besøgt Ringsted Lilleskole tre gange: 7. september 2021 og 15. marts 2022, hvor jeg
fulgte undervisningen på to almindelige skoledage samt 16. september 2021, hvor skolen havde emneuge.
Jeg har besøgt følgende klasser: 0. morgentime, 1. matematik, 3. historie, 6. tysk og matematik, 8. danske
og matematik og 9. fysik. Desuden som nævnt besøgt skolen i emneugen, hvor jeg var imponeret over den
kreativitet som eleverne udfoldede med mange forskellige projekter.
Jeg har mødtes med læsevejlederne til en samtale om skolens læsestrategi og indsats for de elever, som
har det svært med det faglige i forbindelse med læsningen. Desuden har jeg talt med en repræsentant for
naturfagene om undervisningen i disse fag.
Udover besøgene på skolen har jeg set ugeplaner, karaktergennemsnit m.v.
Undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet er fint og de fysiske rammer er ligeledes rimeligt
gode.
Særligt vil jeg understrege betydningen af den kultur og gode stemning, der er på skolen. Den er i høj grad
medvirkende til, sammen med kompetente lærere, at bidrage til, at eleverne kan yde deres bedste – og
ikke mindst, at elevernes hverdag på skolen er præget af venlighed og engagement.
Det er min samlede vurdering, at undervisningen på Ringsted Lilleskole står mål med undervisningen i
folkeskolen i dansk, engelsk og matematik og i øvrigt i alle fag står mål med undervisningen i folkeskolen.
Dermed er elevernes forudsætninger for videre uddannelse fuldt på højde med elevernes i folkeskolen. Jeg
har samlet fundet, at skolen til fulde lever op til sit ansvar vedrørende undervisning og ansvar for indlæring.
Skolen forbereder eleverne til at leve i det danske samfund med frihed og folkestyre og er i det hele taget
med til at udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse.
Tølløse den 21. april 2022
Birk Christensen

