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Jeg blev i Januar spurgt om jeg kunne tænke mig at være tilsynsførende for Jordløse Friskole.
Det ville jeg gerne. Jeg kendte ikke skolen og ved mit første besøg blev jeg taget vel imod. Fik
snakket med både skolelederen, sekretæren og nogle af lærerne. Jeg var rundt på gangene og fik en
fornemmelse af skolens rum og stemning.
Ved mit næste besøg var jeg med til morgensamling,og inden vi gik til lokalet fik jeg hilst på flere
af lærerne.
Jeg overværede dernæst undervisningen af samtlige grupper undtaget børnene i 8. klasse, der var i
praktik.
Jeg talte med en del af børnene, både store og små.
I den ældste af grupperne arbejdede de med projekt. Det handlede om 2. verdenskrig. 2 og 2 arbejde
de de unge med hver deres valg. Børnene arbejdede seriøst og undersøgende. Læste, skrev og
lavede research. Læreren var deres guide. Det var projektarbejde og ikke klasseundervisning.
Senere overværede jeg dansk hos mellemgruppen. Kort introduktion fra læreren om dagens indhold
og derefter gik børnene direkte til læsebøgerne. De læste i selvvalgt bog og selvvalgt niveau. De
skulle senere have diktat. Lokalet var roligt og der blev arbejdet i fuldstændig harmoni med
opgaven. Igen foregik læringen hos det enkelte barn. Absolut rolig atmosfære og ingen tyssen på
nogen.
Jeg vandrede videre til den yngste gruppe. De arbejdede med fugle og efter en lang proces med
emnet, var de nået til at skabe en fugl af ståltråd og papmaché. Læreren havde travlt med at tape og
børnene stillede sig automatisk på række for at få hjælp til dette. Andre af børnene var klar til at
male og de satte sig ved et andet bord med pensler og maling. Først tog de et forklæde på. De hjalp
hinanden og alt foregik i behagelig arbejdsatmosfære. Fra billedkunstlokalet er der en smuk udsigt
og jeg stod et øjeblik og kiggede på udsigten. En dreng kom til og fortalte lidt om området. En dag
havde han også set en ræv der. "Der er børnehaven og igår ryddede vi op på legepladsen"
En pige i gruppen fik hjælp af sin bror under maleprocessen. ( Nævnes for at minde om værdien i
dette)
Senere gik de ned i gruppen for at læse og arbejde med bogstaver. Da jeg mødte dem igen arbejdede
de videre med fuglene og så skulle de spise i SFO´en.
Jeg har således overværet en dag på Jordløse Friskole. Ved morgensamlingen blev der også sunget
på engelsk.
Mit samlede indtryk af Jordløse Friskole er en skole af allerhøjeste kvalitet.

Skolens rammer og udenomsarealer er perfekte til børneliv. Der er lyse og meget smukke lokaler.
Overalt er der udsmykket med kunst af børnene, opsat på en smagfuld måde. Udenomsarealerne er
helt unikke og selv i vinterdragt er de rare.
Vi taler i disse år om resiliens. Børn i dagens samfund skal være mere robuste, eje styrke i sig selv,
være i stand til at vurdere udfra fornuft.
Mange børn har ikke mulighed for at lære dette, da de ofte er afskåret fra at udvikle og erfare denne
færdighed. Børn har behov for gennem leg, tid og tryghed at erfare og udvikle robusthed og
foretage fornuftige beslutninger og analyser. De har brug for rammer der indbyder til dette. Det
mener jeg de har på denne skole.
Vi taler også meget om børn og øjenhøjde. I dagens samfund arbejdes der snævert med tre fag.
Matematik, dansk og engelsk. Mange forældre, lærere og børn opfatter ofte disse tre fag som de
virkelige fag. Andre boglige fag kan også høste anerkendelse, men kun hvis de kombineres med en
test.
Det set up har kørt i mange år, og resultaterne kender vi alt for godt. Der er masser af børn, der
klarer sig fint igennem, men der er endnu flere der forlader skolen uden succesoplevelser og faglig
bredde. Mange af de børn, der scorer højt, får stress, angst og andre forstyrrelser.
På Jordløse Friskole er det slående at mødet med børnene er så respektfuldt. Dette er en skole, hvor
der lyttes til børnene i øjenhøjde og med respekt for hinanden. Der er en virkelig rar stemning på
skolen, og den motiverer læringslyst.
Denne respekt for faglighed og menneske ses også i de fugle, der blev produceret. Jeg mener det er
et højt fagligt niveau af både faget billedkunst og metoden. Fuglene er kunst og opgaven er tilpas
svær. Arbejdet med kunsten foregår på lige fod med andre fag.
Den anerkendelse af børnenes produkt viser sig blandt andet ved, at der siges, " nu går vi lige ned
og læser lidt, og så går vi herop igen og videre med vores fugle. Vi udskyder historietimen en
smule. "
Jeg har skrevet adskillige blogs og en bog om at møde børn i øjenhøjde. Jeg råber højt, at traditionel
klasseundervisning bør være historie, da vi har sagt farvel til industrisamfundet, og vores børn vil
møde et anderledes samfund.
Teknologisk, økonomisk, socialt og strukturelt. Vi kommer til at værne om værdierne for et
bæredygtigt samfund, og de rykker rundt på konkurrencestatens værdisæt.
Fremtidens børn skal lære meget mere. De skal ha´mulighed for udeskole, være kreative fra kunst,
bevægelse til mad, forstå og netværke i et globaliseret samfund, udnytte de digitale muligheder for
læring, arbejde i projekter, hvor fællesskabet byder på innovation og samarbejde. de vil søge efter
mere oplevelsesorienteret læring. De vil være gode til at performe. Det er det de skal lave i
grundskolen.

Jordløse Friskole kan blive mere digitaliseret, men det er kun et spørgsmål om at få denne
mulighed, for alt det fundamentale for en fremtidig uddannelses struktur er tilstede, som den største
naturlighed. Der kan være tale om videogames, gamification og robotteknologi.
Jordløse Friskole burde være vært for andre skoler omkring
Faglighed
Resiliens

Mobning
Udvikling til kreativitet og innovation.
Anerkendende kommunikation.

Undervisningssproget er dansk.
Der er ikke modtaget donationer i løbet af året.
Hjemmesiden bør opdateres. Der skal være en aktuel evalueringsplan. Ellers er der relevante
oplysninger.

Jeg vurderer at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
almindeligvis kræves i folkeskolen, og jeg er helt sikker på at skolen forbereder børnene til at leve i
et samfund med frihed og folkestyre.
Jeg har ovenfor skitseret nogle af de mange indtryk jeg fik gennem besøgene og jeg glæder mig til
mere tid på Jordløse Friskole.
med venlig hilsen
Birthe Krabek
tilsynsførende

