Aarhus den 29.april 2015

Tilsynserklæring for Mariagerfjord Idrætsskole 2014-2015
Adresse:

Præstemarken 2, Sdr. Onsild 9500 Hobro

Skolekode:

28 03 83

Tilsynsførende:

John Flyvholm

Tilsynsdatoer:

3. oktober 2014 og 21. april 2015

Elevtal:

113 elever den 5. september 2014 (dags dato 125 elever)

Tilsyn i fag og klasser:

Morgensamling, engelsk i 6.-7. kl., matematik i 8.-9. kl., idræt i 6.-9. kl.,
historie i 8.-9. kl. og geografi i 6.-7. kl.
Drøftelse af:
arbejdstid med skolens souschef
arbejdsmiljø med AMR
bl.a. skolens her-og-nu status og udvikling…..med skolens nye
leder Eva Thestrup Sørensen

Undervisningssprog:

Dansk.

Lovgrundlaget for tilsynet
Lovgrundlaget for tilsynet er ”Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.”,
hvor der i § 9 bl.a. står:
Forældrekredsen vælger for højst 4 år én eller flere personer til at
føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
føre tilsyn med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
føre tilsyn med, at skolen opfylder kravene i § 1 stk. 2. 2
(Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som
det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem
kønnene)
føre tilsyn med § 2 stk. 3. 1 (undervisningssproget skal være dansk)
Vurdering af elevernes standpunkt:
Jeg har i alle de klasser og fag, hvor jeg har overværet undervisningen, vurderet, at det faglige
niveau er højt og mindst lever op til, hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen. Dette
bygger jeg bl.a. på, hvad jeg har oplevet i timerne, hvad jeg har set af elevernes arbejder og desuden
ud fra samtaler med lærerne.
Jeg har under mine besøg kun mødt fagligt velfunderede, velforberedte og engagerede lærere, som
helt lever op til, hvad man almindeligvis møder i folkeskolen.

Mariagerfjord Idrætsskole lever op til folkeskolens minimumstimetal i alle relevante faggrupper og
ligger på flere fagområder væsentligt over. Skolens ledelse har forholdt sig til den nye
folkeskolereform og besluttet i høj grad at følge reformens anbefalede timetal – i flere fag er
timetallet endog væsentligt højere, f.eks. i idræt og bevægelse.
Skolens undervisning praktiseres efter Undervisningsministeriets Fælles Mål, som de er gældende
fra skoleåret 2014-2015.
På alle klassetrin er Fælles Mål suppleret med skolens egen undervisningsplan i bevægelse, som
sikrer mange obligatoriske fysiske lege og aktiviteter. Skolen har da også særdeles velegnede
bevægelsesfaciliteter til rådighed.
Skolens morgensamlinger er et kapitel for sig. Hver morgen samles alle elever og mange voksne i
skolens gymnastiksal til meddelelser, morgensang og bevægelse. En særdeles flot og god måde at
starte en skoledag på!
Jeg bringer her et uddrag af skolens mange fokusområder. Alle væsentlige elementer, der synligt
understøtter skolens særkende som fri skole:
På Mariagerfjord Idrætsskole ønsker man bl.a., at
• børnene bevarer lysten til at lære og være aktive
• de har et godt forhold til de andre børn og undervisere
• gøre eleverne mangfoldige, selvstændige og initiativrige
• de boglige såvel som idrætsfaglige fag ligestilles
• fagligheden er høj i undervisningen
• understøtte individuel indlæring gennem læringsstile
• give læring gennem leg, konkurrencer og oplevelser
• den daglige undervisning indeholder masser af bevægelse og aktivitet
• sikre trivsel, omsorg og gensidig respekt
• skabe gode relationer og positiv stemning
• ………
Disse fokusområder har været meget synlige på tilsynsbesøgene. Skolen summer af bevægelse,
glade børn og højt fagligt niveau. Det er derfor min opfattelse, at Mariagerfjord Idrætsskoles
samlede undervisningstilbud til fulde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Skolen skal efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det
danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Jeg har under mine besøg på Mariagerfjord Idrætsskole oplevet et undervisningsmiljø præget af
gensidig respekt mellem lærere og elever. Eleverne har i timerne udvist arbejdsglæde og
engagement, ligesom de helt tydeligt er vant til at lytte til hinanden og give hinanden plads. En
levende indikation af at de kender de demokratiske spilleregler.
Mine besøg giver indtryk af, at dette arbejde med Frihed og Folkestyre giver sig udslag i en god og
demokratisk hverdag på skolen. På den baggrund vurderer jeg, at Mariagerfjord Idrætsskole til fulde
forbereder eleverne til kravene i overskriften.
Tilsyn med at ”Undervisningssproget skal være dansk”:
Jeg har i alt, hvad jeg har overværet, kun mødt dansk som undervisningssprog.

Afsluttende bemærkninger:
Til den formelle tilsynsrapport vil jeg tilføje et par kommentarer.
Institutionen er nu inde i sit tredje år som fri skole. En så ny institution vil naturligvis have mange
udfordringer og af masser af forskelligartede opgaver såvel i undervisningen og i SFO som i
samarbejdet mellem skolens forskellige interessegrupper. Jeg har i dette skoleår tilbragt to dage
med deltagelse i undervisningen i udvalgte klasser og fag. Jeg har ligeledes talt med personale,
AMR, sekretær, souschef samt med skolens afgåede og nyansatte leder. Jeg er under mine besøg
blevet vist rundt i skolens forskellige områder, ligesom jeg har fået lejlighed til at bevæge mig lidt
rundt på egen hånd. Skolen er rigtig godt på vej og har allerede de fleste af de strukturer, der
kendetegner og fundamenterer en sund, stabil og livsduelig institution.

Samlet vurdering:
”På Mariagerfjord Idrætsskole er vi overbeviste om, at friluftsliv, idræt, øget motion og daglig
bevægelse skaber det bedste grundlag for den boglige indlæring, som vi vægter meget højt” (citat fra
skolens hjemmeside).

Det er mit samlede indtryk, at Mariagerfjord Idrætsskole til fulde lever op til sine intentioner, og at
det er en meget velfungerende skole med godt samarbejde, gode lokaler, godt inventar samt gode og
tidssvarende undervisningsmaterialer. Jeg har overalt oplevet en dynamisk og åben stemning, der
for mig viser et godt og særdeles konstruktivt klima for både børn og voksne på skolen.

Venlig hilsen
John Flyvholm
Tilsynsførende

