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Skulle I nu være i tvivl, så vil jeg starte med at fortælle jer, at I har en mega god skole

her. 

Den er ikke blærende og prangende, men virkelig og nærværende.

Jeg har nu fulgt skolen i næsten 4 år, og jeg må sige, at denne skole kan noget med 

hensyn tl fællesskab, ansvarlighed og nærvær. For mig bliver det tydeligere og 

tydeligere, og jeg er sikke på, at I også ved det og kan mærke det på jeres børn.

Fællesskab er noget man sæter meget højt her på skole. Eleverne lærer at være i 

fællesskabet, yde tl fællesskabet og også nyde det. Det kan man kun blive glad over 

at mærke i disse tder, hvor individet dyrkes mere og mere i samfundet, og hvor 

økonomien bestemmer mere og mere.

Også I forældre indgår i et friskolefællesskab, og jeg ved, at der bliver stllet krav 

også tl jer. Arbejdsdage, rengøring og det, at hver enkelt familie skal være 

repræsenteret generalforsamlingen her i afen.

 Hvor mange frie skoler tør lige det i dag?

 Men faktsk tror jeg, at det er med tl at alle kommer tl at holde fokus på de 

virkelige værdier og ikke kun de overfadiske. Vi ved jo i virkeligheden godt, hvad de 

virkelige værdier er. Respekt, kærlighed, tllid osv., men af og tl glemmer vi dem i 

dagligdagens ræs. DET gør man ikke her på Kegnæs. Her er man opmærksom, 

forholder sig tl hinanden, sæter fokus og VIL hinanden. Det er beundringsværdigt, 

dejligt og sjældent.

Mit arbejde som tlsynsførende er:

1. At vurdere om elevernes standpunkt i dansk, matematk og engelsk er ok.

2. At vurdere om skolens samlende undervisning ud fra en helhedsvurdering står

mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

3. At holde øje med om undervisningen foregår på dansk, og om skolen 

forbereder eleverne tl at leve i et demokratsk samfund med frihed, 

folkestyre og ligestlling.

4. At holde øje med om skolen har modtaget donatoner og fra hvem.



Man kan jo godt få øje på en vis angst i forhold tl især de sidste 2 punkter, og man 

er jo ikke i tvivl om, at politkkerne i disse år er voldsomt udfordrede på 

indvandringen og fygtningeproblematkken, men det betyder jo ikke, at vi alle skal 

miste jordforbindelsen og sæte hegn omkring altng, så ville vi jo mangle tllid tl os 

selv og vores egen kultur. 

Med hensyn tl demokratet   opdragelsen tl frihed, folkestyre og ligestlling - og 

undervisningssproget på skolen har jeg absolut ingen forbehold i forhold tl Kegnæs 

Friskole. Det gør de rigtg godt. 

Mange kunne lære meget af måden eleverne lærer om ansvar på her på skolen - 

helt fra begyndelsen. Man næsten leger demokratet og ansvarligheden ind i 

eleverne. Med defnerede ansvarsområder vænner de sig tl deres opgaver   ved de 

er vigtge og nødvendige for fællesskabet. Man dyrker fællesskabet, hvor de store 

elever er rigtg gode eksempler og forbilleder for de små og i det hele taget den 

gennemsyrer respekten for hinanden   store som små - det daglige skoleliv.

Med hensyn tl elevernes standpunkt i dansk, engelsk og matematk har jeg ved 

mine tlsynsbesøg mødt lærevillige elever i alle grupper, engagerede lærere og 

undervisning som efer min allerbedste overbevisning ligger rigtg fnt. Til 

bekræfelse af dete kan man jo også følge eksamensstatstkkerne, som 

undervisningsministeriet hvert år lægger frem. 

Undervisningsmaterialerne er fne, og eleverne bruger digitale devices´ uden at 

være afhængige. Som Jens siger: Vi skal ikke have e-sport her for at være med på 

noderne, sådan som så mange andre gør.

Det er min vurdering, at skolens samlede undervisning tl fulde lever op tl, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Jeg har besøgt Kegnæs Friskole d. 6. oktober, hvor jeg var tl grundfag og fysik i 

store-gruppen og ældstegruppen.

Den 19. januar 18, var jeg tl morgensamling i gymnastksalen, grundfag i 

lillegruppen og mellemgruppen, tysk i storegruppen, N/T i mellemgruppen og fysik i 

storegruppen.

Den 7. marts var jeg i lillegrupperne   tl grundfag og med i gymnastksalen, tysk i 

storegruppen, historie i mellemgruppen, konfrmatonsundervisning med 7. klasse, 

historieprojektremlæggelse i storegruppen og tysk i ældstegruppen.



(Da jeg skulle hjem ville bilen ikke med hjem, den sate sig fast i sneen i indkørslen 

og her oplevede jeg virkelig hjælpsomhed fra både elever og lærere, der hjalp mig 

med at grave al sneen væk under bilen. Mange tak for det.)

Det sidste besøg var den 10. april, hvor jeg igen mødte lillegrupperne og 

mellemgrupperne. 

Jeg er imponeret over miljøet, tonen, mildheden og lærernes engagement på 

skolen, ligesom jeg hvert år fryder mig over eksamensresultaterne, som bestemt 

fremkommer pga. både elevernes og lærernes engagement og vilje.

Jeg synes, bladet Penalhuset er et dejligt indslag på skolen og glæder mig hver gang, 

den dumper ind ad døren. Det fortæller mig, at ordene i beskrivelsen af skolens 

værdigrundlag ikke er tomme foskler, der skal dupere omverdenen og skafe elever 

tl skolen. 

Her på Kegnæs Friskole leves værdierne i virkeligheden, af ansate, forældre og 

elever, og det kan I være stolte over og glade for, for det er en kunst, som ikke 

mange behersker.

Sidste punkt gælder donatoner, men også her kan jeg se, at fællesskabet og 

ansvarligheden vinder, for midlerne, der er modtaget tl skolen, er søgt i fonde med 

henblik på projekt: Marken, hvor I arbejder på at få anlagt hele området med shelter

og meget andet spændende.  Det drejer sig om kr. 111.419.

Denne tlsynserklæring er ikke den endelige erklæring, for den skal nu indtastes i 

Moderniseringsstyrelsen nye digitale tlsynsportal, når den kommer tl at virke. Her 

skal jeg sæte krydser og får kun lov tl at komme med få selvstændige meninger, så 

det bliver jo spændende, hvordan det kommer tl at virke, men jeg kan slute med at

fortælle, at jeg ikke har nogen som helst grund tl at bekymre mig om skolens 

undervisning, demokrat, undervisningssprog, elevernes standpunkt, gaver tl skolen 

eller noget som helst andet jeg har mødt på skolen.

Jeg synes, I har en skole, som I skal være mega stolte over.

Anne Grethe Jensen, Ulkebøl den 12. april 2018


