
 

 

 

En tilsynsførendes betragtninger 

 

Som ny tilsynsførende på Hjemly Friskole har jeg nu besøgt skolen 10 gange og haft lejlighed til at møde de 

fleste af klasserne. 

Dette er nogle betragtninger i forbindelse med det, jeg har set og oplevet. 

 

Jeg har overværet undervisning i følgende fag: Dansk, matematik, engelsk, tysk, naturfag, projekt, musik, 

billedkunst, hjemkundskab, sløjd, idræt, historie, fortælling og set kraftværk - dage. Desuden har jeg set 

nissespil i 5. klasse og Ole Lukøje syngespil hos de små. 

 

Det har givet mig en fornemmelse af en skolekultur præget af mange oplevelser og ”anderledes” skoledage, 

af børn som fortæller mig, at det er en hyggelig og god skole, de går på og af lærere, som underviser med 

engagement, faglig dygtighed og kreativitet. 

 

Og jeg må sige, at det er ikke på grund af rammerne, det er muligt, det er nærmest på trods af rammerne, for 

skolens bygninger og lokaler er mildt sagt ikke tidssvarende eller egnede til moderne pædagogik! Et 

gammelt, krinkelkroget hus kan have sin charme, men optimale rammer for undervisning er det altså ikke! - 

Til gengæld har skolen en del rigtig gode faglokaler og jo navnlig særdeles gode idrætsfaciliteter. 

Og jeg hører, at der nu er byggeplaner for skolen. 

 

Undervisning og læring 

Det, skolen underviser i, er en stor del af børnenes bagage til fremtiden.  Men som tilsynsførende ser jeg ikke 

kun på lærernes undervisning, men også på børnenes læring. 

Der er nemlig ikke noget lighedstegn mellem undervisning og læring. Lige meget hvor godt, lærerne 

forbereder sig og tilrettelægger, er der ikke noget, der er lært bare fordi der er undervist i det, for børnene har 

jo ikke nogen lynlås i hovedet, hvor lærerne bare kan proppe lærdom ind.  At tilegne sig det, der undervises i, 

kræver en aktiv indsats fra barnet selv. Der skal være en parathed til læring. Man skal med andre ord være en 

god elev for at få det optimale udbytte af skolens tilbud. 

 

Der er rigtig mange dygtige lærere og mange gode elever på Hjemly Friskole. 

 

Men set med mine briller, er der nogle børn og et par enkelte klasser, som skiller sig ud fra det, der er 

normen på skolen. I i de klasser ser det ud til, at der er en del børn, der har deres helt egen dagsorden, og som 

indvirker alvorligt på de andres mulighed for at få udbytte af undervisningen – uanset at lærerne gør sig store 

anstrengelser for at få tingene til at fungere.  Jeg oplever lærerne som tydelige i deres krav og samtidig 

venlige, omsorgsfulde og anerkendende. 

 

En god skole skal ikke kendes på, om den har problemer eller ej, men på, hvordan den håndterer sine 

problemer. Her gøres der et stort arbejde på Hjemly! 

Men det, jeg har set, får mig til at gøre nogle betragtninger over selve begrebet om at være en god elev. 

  

At være en god elev 

At være elev er ikke noget, man er født med. Det er en særlig social og kulturel kompetence, som kun kan 

læres i skolen, da skolen er det eneste sted, hvor man er elev. Derhjemme er man barn i en familie, som er 

bundet sammen af fælles historie og af følelser. Men skolen er som udgangspunkt et fællesskab af fremmede 

mennesker med vidt forskellige holdninger, normer og værdier. De medbringes nemlig hjemmefra. 

 

Som elever skal man lære at begå sig i dette anderledes fællesskab, som jo også er et billede på samfundet – 

her skal man også komme overens med mange mennesker, som man ikke på forhånd er følelsesmæssigt 

knyttet til. Og man skal vænne sig til, at man ikke kan få sin egen dagsorden igennem på bekostning af de 

andre. 

 

I skolen skal man være sammen i mange år, og man er på godt og ondt omverden for hinanden. Det, man gør 

og siger, har indflydelse på de andres liv, på deres trivsel og mulighed for læring og personlig udvikling. 



 

At være en god elev er ikke bare at følge med i undervisningen og lave sine lektier. Eller at kunne sidde stille 

i mange timer – det synes jeg faktisk slet ikke, børn skal! 

At være en god elev indebærer en særlig form for social lydhørhed, som bl.a. består i: 

• At forstå, hvorfor man er i skolen – at vide, at man så at sige samler byggesten til sin egen fremtid, at 

det er vigtigt at lære. 

• At kunne påtage sig en opgave, også når den ikke bare er ”sjov” 

• At kunne acceptere fælles regler 

• At kunne indgå og overholde aftaler 

• At kunne fokusere sin opmærksomhed 

• At kunne give plads for andre og vise hensyn 

• At kunne anerkende andre – at det f.eks. ikke er i orden at håne nogen, fordi de er gode til noget 

• At kunne give og modtage hjælp 

• At have opmærksomhed på andres reaktioner 

• At kunne se sig selv som en del af fællesskabet og forstå sin indflydelse på det 

• At kunne ”læse” situationen og agere hensigtsmæssigt i den 

• At kunne bidrage konstruktivt til det fælles. 

 

Når jeg siger, at kompetencen til at være en god elev kun kan læres i skolen, er det fordi det kun er her, den 

udfoldes i sin helhed. 

 

Forældrenes rolle 

Som sagt: her på skolen kan jeg se, at der arbejdes meget bevidst og struktureret med at opdrage børnene til 

at være gode elever. Men lærere er ikke tryllekunstnere, og derfor   er det vigtigt at forstå, at 

forudsætningerne for at blive en god elev medbringes hjemmefra. Det er de holdninger til andre mennesker, 

til ansvar og arbejde, man har med sig i rygsækken. 

 

Det er vigtigt, at man som forældre gør sig klart, at hvis ens barn skal have et godt skoleliv, skal 

forudsætningerne for at kunne være i et fællesskab på en positiv og konstruktiv måde være i orden. 

 

Et barn, som forstyrrer meget, får mange tilrettevisninger. Det er ikke særlig sjovt for den enkelte, og det 

stjæler tid fra de andre. 

Et barn, som ikke kan give plads for andre, bliver let ensom. 

Et barn som ikke forstår meningen med at gå i skole, får ikke udnyttet skolens muligheder optimalt. 

Et barn, som kommer fra et hjem, hvor man taler skolen ned, kan få et negativt forhold til læring. 

Et barn, som ikke har fået en ordentlig nattesøvn eller ikke har spist morgenmad hjemmefra, mangler energi 

og er ikke tilstrækkeligt modtagelig for undervisning. 

En klasse med mange forstyrrende børn får ikke opbygget en positiv kultur, og ingen i klassen får udnyttet 

deres læringspotentiale fuldt ud. Det går ud over alle. 

 

Der er altså god grund til som forældre at overveje, hvordan man kan hjælpe sit barn til at være i skolen og 

dens fællesskab på en positiv og konstruktiv måde, og hvordan man i det daglige kan give barnet positive 

erfaringer med at tage ansvar, overholde aftaler og tage hensyn til andre. 

 

Ud over undervisningen har jeg kigget på skolens værdier. 

Jeg har været nysgerrig på, hvad skolen lægger i sine to kernebegreber om robusthed og selvstændighed. 

Hvad er det, børnene kan, gør og viser, når de kan kaldes robuste og selvstændige, og hvilke pædagogiske 

tiltag skal bidrage til at bringe dem derhen? 

Det er skolen ikke færdig med at formulere, så det glæder jeg mig til at se mere af næste skoleår. 

 

 Jeg glæder mig i det hele taget til at lære skolen nærmere at kende! 

 

Tove Ketil Lenger 

 

 


