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Tilsynsførende:  
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mail: blboa@email. dk. 

 

I henhold til de af Undervisningsministeriet udstukne retningslinier har undertegnede i oven-

stående periode udøvet det lovbefalede tilsyn med Viby Friskole. Som sædvanlig er tilsynet i den 

forløbne periode forløbet i et godt og tillidsfuldt samarbejde med såvel skolens ledelse som det 

ansatte personale i øvrigt. 

Den forløbne tilsynsperiode har i høj grad været præget af den største omvæltning i skolens godt  

50-årige levetid – nemlig købet af Ramsø Rådhus. Jeg er vidende om, at mange overvejel-ser er 

gået forud, mange timer er gået med at få købet i orden, og endelig er der brugt rigtig, rig-tig 

mange timer på at planlægge og indrette  de mange nye lokaler. Set med betragterens øjne, må 

jeg sige, at jeg godt nok er imponeret  over den ildhu og entusiasme, der har præget den lange 

fase lige fra en enestående forældreopbakning, en meget stor indsats fra personalets side samt 

megen opmærksomhed fra både medier og Roskilde kommune med borgmesteren i spid-sen.  

Første skoledag i de nye rammer var en fest.  Og det var meget tydeligt, at eleverne var vildt  

spændte på at skulle tage de nye rammer i brug. Både på denne dag samt på skolens officielle 

indvielsesdag fornemmede man virkelig den forskel, det giver at have en meget stærk forældre-

opbakning i ryggen samt være så stærkt lokalt forankret, som Viby Friskole er – så selv om disse 

betragtninger ligger lidt uden for mit egentlige formål, har det bestyrket mig i, at på veldrevne 

friskoler, er der andet og mere,  der tæller end blot den nøgne undervisningssituation. 

Som det nogle gange i årenes løb har været nævnt, trængte skolen til en opgradering af både 

faglokaler og undervisningslokaler. Dette må nu siges at være opfyldt til overmål, og samtidig har 

skolen udover de faste klasselokaler rådighed over et rigeligt antal grupperum samt større 

samlingsrum , så man meget lang tid fremover er absolut tidssvarende rent lokalemæssigt. Alt 

fremtræder tilmed lyst og indbydende, ligesom skolens ydre rammer giver rigelig plads til ele-



vernes udfoldelse. Som tidligere nævnt er det en fornøjelse, at besøge skolen, hvor såvel elever 

som ansatte virker åbne og imødekommende. Jeg har gennem årene haft god kontakt til skolens 

ledelse og altid følt mig velkommen samt fået fyldestgørende svar på de spørgsmål,  jeg har haft 

brug for at stille. 

I periodens løb har jeg besøgt  skolen på følgende datoer og i følgende 

lektioner: 

Onsdag d. 15. december 2010: Formiddagen brugt på samtaler samt et sidste besøg på  den 

”gamle” skole i Vestergade  -   troede jeg! 

Tirsdag d. 25. januar 2011:  3. klasse DANSK - 2 lektioner. Skriftligt arbejde efterfulgt af frilæs-ning. 

Derefter diktat. Rigtig gode timer, men stadig i de ”gamle” bygninger. 

Bh-klassen – 1 lektion. Dansktimer ændret til kreative timer grundet skemaændring. Arbejde med 

årscyklus og begreber i den sammenhæng. God koncentration og arbejdslyst. 

4. klasse: DANSK  – 1 lektion. Klassen havde vikar, der arbejdede med genfortælling af tidligere 

læst tekst i forbindelse med emne om eventyr. Timen var rigtig godt disponeret. 

Mandag d. 7. februar  2011:  1. skoledag på den nye skole i Gl. Viby. 

Fredag d. 18. marts 2011:  Skolens officielle indvielsesdag – FESTLIGT og HØJTIDELIGT ! 

Tirsdag d. 22. marts 2011: 6. klasse DANSK – 2 lektioner. Arbejde med månedsopgave. God 

aktivitet og stort engagement. Denne aktivitet havde i høj grad gavn af de mange muligheder for 

at arbejde andre steder end i klassens hjemlokale. 

4. klasse: ENGELSK – 1 lektion. Oplæsning og samtale efterfulgt af selvstændigt arbejde. 

LÆSETRÆNING: 1 lektion. 1 elev af gangen og meget koncentreret og effektivt. 

Torsdag d. 24. marts 2011: 7. kl – 2 lektioner i dansk. Dansk litteratur ” Zappa af Bjarne 

B.Reuter.Klassesamtale omkring det læste stof. Derefter selvstændigt arbejde omkring roma-nens 

opbygning og de sproglige virkemidler. 

Med denne ret fyldige beretning om mit tilsyn og mit generelle indtryk af et ret usædvanligt 

skoleår kan jeg i lighed med de foregående år konkludere, at undervisningen på Viby Friskole efter 

mit bedste skøn fuldt står mål med undervisningen i de offentlige skoler. Når dertil læg-ges, at 

lokalesituationen nu er tip-top, og at ånden og engagementet på skolen og i forældre-kredsen har 

fået endnu et nøk opad,  er fremtidsudsigterne for skolen absolut de allerbedste. 

Gadstrup d. 25. april 2011 

Leif Bo Poulsen 


