
Tilsynserklæring for Svenstrup Friskole for skoleåret 2013 – 14. 

Skolekode: 280386 

Tilsynsførende: Arne Petersen 

Kort præsentation af Arne Petersen. 

På sidste års generalforsamling blev jeg valgt som tilsynsførende. Dette blev jeg på grund af 
indstilling fra skolelederen og bestyrelsen. Op til dette havde jeg været på besøg på skolen en enkelt 
gang – stukket fingeren i jorden og haft en samtale med skolelederen – Jens. Vi var på bølgelængde 
og havde overordnet samme syn på det at drive en privatskole – friskole. 

At træde ind på Svenstrup Friskole er for en tidligere skolemand en dejlig oplevelse. Stedet oser af 
atmosfære og engagement, der er ro og samtidig meget liv, hvilket giver god grobund for en 
inspirerende undervisning i de fire grupper skolen er delt ind i. 

Træde ind på kontoret – Jens kan ikke få armene ned, når han beskriver nuværende situation og 
fremtiden på områder som antal klasser, elevtal, personale og det udadvendte nemlig hjemmesiden. 

Jeg har været på tilsyn på Svenstrup Friskole den 21. november 2013 og 20. marts 2014. Herudover 
har jeg været på besøg to gange, hvor jeg har talt med elever, personale og skolelederen ( Jens ) . 
Dertil kommer, at jeg følger løbende med på skolens hjemmeside. 

Jeg kan konstatere, at undervisningen foregår på dansk, og at skolen gennem sit virke forbereder 
eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

Fra august 2013 blev alle udstyret med en IPAD. Dette giver mulighed for en hel anden form for 
undervisning end den mere traditionelle. Det er en stor udfordring for lærerene, for med den 
gruppeopbygning skolen praktiserer, vil der stadig være tale om stor differentiering, da elevernes 
faglige niveauer er meget forskellige. Det stiller store krav til materialer – selv på IPAD – og 
lærernes overblik for den enkelte elev. 

Den undervisning jeg har overværet i matematik, engelsk og dansk lever til fulde op til, at skolens 
undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der kræves i Folkeskolen. 
Undervisningen spænder lige fra det mere traditionelle, over indlæring via lege, gruppearbejde og til 
selvstændig arbejde. Alle steder har læreren eleverne i sin ”hule hånd”, og der er et godt 
arbejdsklima og god indlæring.  Jeg har efter lektionerne givet læreren en tilbagemelding ligesom 
den er sendt til Jens. 

Det basisprogram skolen har valgt til IPAD, giver mulighed for at opfylde den enkelte elevs 
standpunkt – udvikle dette, men det kræver disciplin hos den enkelte elev og overblik fra lærerens 
side. 

Det at skolen har valgt at arbejde med ekspeditionslæring og med fokus på de naturvidenskabelige 
områder giver mange spændende og kreative oplevelser for alle. Det bliver spændende at følge de 
nye tiltag på dette område. 

I sidste års beretning fra tilsynsførende nævnte Anne Grethe og jeg citerer: 

”Det er meget vigtigt for en ny friskole at få skabt den rette kemi med personalet, så man kan få sat 
retningen for undervisning og dagligdag, samt at eleverne får ejerskab af dette”. Det er min hel klare 
holdning her næsten 2 år efter starten, at I er godt på vej. 



Dog vil jeg tillade mig at nævne noget fra min egen erfaring som skoleleder: 

Der er fire krav til en skole: 

- Troværdighed 
- Nærhed 
- Købmandsskab – Friskolen er en forretning. 
- Fremtid/vision 

Hertil kommer områder udefra, som har indvirkning:   

- Lockout i 2013 som medfører ny tjenestetidsaftale. Hvilke udfordringer giver det? 
- Ny folkeskolereform inkl. inklusion. Hvilke udfordringer giver det? 
- Sønderborg Kommunes syn på disse områder 
- Andre private grundskoler i området. 

I P4 morgen i det fynske har ugens tema været den nye skolereform. 16% går i private skoler. Bl.a. 
har formanden for Dansk Friskoleforening været på og udtalt, at han glæder sig til, at Folkeskolen 
tager fat på den nye skolereform ud fra ideen om, at man kan lære noget af hinanden. 

Jeg vælger her kun at beskæftige mig med købmandsskab: 

- Overordnet: Dansk Friskoleforening har konstateret, at friskolernes økonomi er hårdt trængte. 
Skolepenge over en 5-årig periode er steget med knap 20% i gennemsnit, statstilskud 4% og 
udgifter 6%. Hvor er smertegrænsen? 

- Folkeskolerne i området får færre elever og hvad med SFO i forbindelse med heldagsskole?  
- 3 friskoler for mange på Als. 
- De to første år har givet underskud. Underskuddet kan forklares, men det sætter skolen under 

pres!  
- Hver elev er ca.50.000 kr. værd 
- Klasse løber først rundt, når der er 14-16 elever i klassen. 
- Hver lektion koster 9.000 kr./år 

Det jeg vil sige med dette er, sørg for at køre med livrem og seler. I har en virkelig god skole for 
jeres elever. Det er hårdt for mig at se, at det er nødvendigt at vende hver 50 øre førend der gives 
tilladelse til udgift. 

Det at være forælder i dagens Danmark er en stor udfordring. Et er dog sikkert, at I har gjort et godt 
valg, da I placerede jeres barn på Svenstrup Friskole. 

Nordborg, den 9. april 2014 

 

   Arne Petersen 


