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Tilsynserklæring 2016 for Trunderup Friskole, 477006
Undertegnede har i overensstemmelse med lov og bekendtgørelse om frie grundskoler ført
tilsyn med Trunderup Friskole i skoleåret 2015-16.
Tilsynet består i en helhedsvurdering af friskolens undervisningstilbud sammenlignet med
Folkeskolens tilsvarende krav. Endvidere indebærer tilsynet en konstatering af hvorvidt
skolen i hele sit virke er med til at forberede eleverne på en aktiv deltagelse i et demokratisk
samfund med ligestilling,frihed og folkestyre.
I indeværende skoleår har jeg besøgt Trunderup Friskole med primært fokus på den
naturvidenskabelige faggruppe, men også med vægt på at komme rundt i alle klasser:
Fredag d. 23. oktober 2015:
Introducerende snak med Henrik, ny skoleleder 2015.
Generel snak om skolen.
Friskoletanker, netværk, rødder og traditioner. Desuden bestyrelsesarbejde, økonomi og IT.
0. kl.
Dansk
5.-6. kl.
Engelsk
Personalet tog herefter på pædagogisk eftermiddag med workshops og netværksgrupper.
Onsdag d. 24. februar 2016:
Morgensang m sange, Fadervor og fællesdans i salen.
1.-2. kl. Dansk
3.-4. kl. Engelsk
5.-6. kl. Matematik
7.-9. kl. Engelsk
0. kl. Matematik
1.-2. kl. Natur og Teknik
4. kl. Matematik
7.-9. kl. Fysik
Tirsdag d. 8. marts 2016:
9. kl.’s fremlæggelser af Projektopgaver for bl.a. forældre.
Emner: Flygtninge, Håndbold, Demens og Bodybuilding
P.g.a. ombygning af musiklokalet har jeg ikke overværet musikundervisning, men havde
fornøjelse af den musikalske underholdning til generalforsamlingen 2015. Tilsvarende vil jeg
overvære forårskoncerten til generalforsamlingen her i 2016.

På mine besøg har jeg oplevet en engageret og velkvalificeret lærerstab, som mestrer
differentieringen i de samlæste klasser. Alle elever bliver hørt og set samt udfordret på deres
faglige niveau. I både undervisning og frikvarterer møder jeg åbne, glade og positive elever.
Her er på skolen en åbenlys behagelig atmosfære med indbyrdes gensidig respekt blandt
såvel elever som personale.
I mine samtaler med leder og lærere har jeg fået et billede af en flok ildsjæle, som lægger
ekstra energi og arbejdskraft på deres friskole. En fælles indsatas, som er med til at give
skolen det nødvendige økonomiske løft.
Jeg kan alt i alt konkludere, at Trunderup Friskole lever op til kravet om at stå mål med
Folkeskolens undervisning. Og desuden på bedste vis giver eleverne et fundament for, som
fremtidige borgere, at deltage aktivt i vores demokratiske samfund med åndsfrihed og
ligeværd.
Mette Hansen
Tilsynsførende

