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 Tilsynsførende: John Nielsen 

 

 Besøgsdatoer, klasse og fag: 

 
     01/4 5. klasse Dansk 

     01/4 9. klasse Idræt 

 

     27/4 8. klasse Engelsk 

     04/5 8. klasse Engelsk (fremlæggelse-prøve) 

 

     13/5 6. klasse Natur/teknik 

 

     17/5 7. klasse Tysk 

 

     09/6 2. klasse Dansk. 

 

 

 Mine besøg har både været anmeldte og uanmeldte, og ud over disse besøg, har 

jeg også haft drøftelser med skolens leder, lærere og elever om skoledagen og skolens 

forskellige gøremål. 
 

  

 Som det kan ses af ovenstående har mine besøg været godt dækkende vedr. fag 

og årgange. Ved besøget i de enkelte klasser, har jeg observeret, at eleverne er rigtig 

gode til at støtte/hjælpe hinanden, og der hersker en rigtig god ånd både i klassen som 

i frikvarterene. Ved at bevæge sig rundt på skolens område i pauserne, har jeg 

bemærket en god bevægelsesaktivitet, og det er let at se, at skolen vægter bevægelse 

stort. 

  

 Jeg kan også konstatere ved læsning af standpunktskaraktererne, at elevernes 

karakterer ligger på et tilfredsstillende niveau og på højde med karaktererne på andre 

skoler. 

  

 

 Som tilsynsførende har jeg observeret, at mål, og de mange undervisningsplaner, 

er godt i overensstemmelse med det, der bliver praktiseret i den daglige undervisning, 

som udstråler en mangfoldighed af metoder. Her er alt lige fra udpræget 

klasseundervisning, over gruppearbejde, tværfagligt - til enkeltelev præget 

undervisning under hensyntagen til den enkelte elevs niveau. 
 



  

  

 Ved en gennemgang af skolens samlede tilbud til undervisning af eleverne, er det 

klart, ud fra en helhedsvurdering, at skolens undervisning fuldt ud står mål med, hvad 

der kræves i den danske folkeskole. 

 

  

 Jeg har her oplevet en skole,  der giver sine elever en rigtig god ballast at tage 

med ud i ”livet” også til en evt. senere uddannelse og som har skabt et trygt miljø for 

både elever, lærere og forældrekredsen, og som derved uddanner eleverne til at leve i 

et samfund med frihed og folkestyre i lovens §. 1 stk. 2, 4. 

 

 For nogle år siden lykkedes det BFI at købe den gamle Nyker Skole (nabo til 

BFI). Det er så lykkedes, gennem en målrettet indsats, at her få skabt rigtig gode 

forhold for personalet, med gode arbejdsrum og mødelokaler, og det samme for 

ledelsen og administrationen. I år rykkede 8. og 9. klasse så ind i en speciel bygning og 

har her fået skabt et godt ungdomsmiljø, samt der blev plads til, at SFO også fik nye 

lokaler. 

 

 Til slut må jeg konstatere at hovedindtrykket er en skole, der hænger rigtigt 

godt sammen på ”alle led”. 

 

 Slutligt vil jeg bemærke, at undervisningssproget på skolen er dansk, bortset fra 

i sprogfagene. 

 
      

      

      

    John Nielsen 

    Grønvangen 7 

    3700 Rønne 

    61261177  

     
    


