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  Tilsynserklæring for Bornholms Frie Idrætsskole 2016/17 

 

 Skolekode: 4000037 

 

 Tilsynsførende: John Nielsen 

 

 Besøgsdatoer, klasse og fag: 

 

    11/10  2. klasse  Dansk 

 

    10/10  4. klasse  Matematik 

 

    14/12  6. klasse  Dansk 

    15/12  6. klasse Dansk 

    15/12  6. klasse Engelsk 

 

    14/11  8. klasse Tysk 

    16/11  8. klasse Engelsk 

    07/12  8. klasse Engelsk 

 

    11/10  9. klasse Dansk 

    17/10  9. klasse Dansk 

    17/01  9. klasse Dansk 

 

   

  Alle mine besøg har været uanmeldte for lærerne, men jeg har 

kontaktet  skolelederen samme morgen for besøget. Ud over disse besøg har jeg 

også haft jævnlige drøftelser om skolen, hverdagen og skolens mål med skolens 

leder. Tilsvarende har jeg, om nogle af de samme områder, talt med eleverne og 

lærerne en hel del i frikvartererne, og mens jeg har været i klasserne. 

 

   

  Ud over dette, så kan det ses af ovenstående, at jeg ved mine besøg 

har været godt dækkende vedr. fag og de enkelte årgange. Eleverne er generelt, 

som sidste år, stadig gode til at støtte/hjælpe hinanden i den daglige 

undervisning. Desuden hersker der i de fleste klasser en rigtig god ånd i timerne 

som i frikvartererne, og ang. det sidste, så er det let at se i samme pauser, at 

skolen vægter bevægelse højt. 

 



   

  Det er min vurdering, at skolens undervisning som helhed står mål 

med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jeg har haft mulighed for at 

se årsplanerne for samtlige klasser og fag (specielt nærlæst dem hvor klasserne 

er besøgt) og jeg vurderer, at planerne fuldt ud lever op til kravene i Fælles Mål. 

 

  

  Som tilsynsførende har jeg også observeret, at mål, og 

undervisningsplanerne, er i god overensstemmelse med det, det bliver 

praktiseret i den daglige undervisning, som udstråler en mangfoldighed af 

metoder, Her er lige fra klasseundervisning over gruppearbejde, tværfagligt – til 

enkeltelev præget undervisning under hensyntagen til den enkelte elevs niveau. 

   

 

  

  På grundlag af mine iagttagelser i klasserne og en gennemgang af 

deres standpunktskarakterer og afsluttende prøver for afgangsklassen, vurderer 

jeg, at elevernes standpunkter står mål med tilsvarende aldersgrupper i 

folkeskolen. 

  Generelt vurderer jeg, at de fleste klasser ligger over 

landsgennemsnittet. Afgangsklassens prøveresultater ligger i de fleste fag tæt på 

hvad man kan forvente set ud fra normen. 

  Eleverne er generelt gode til at diskutere, argumentere og er ret 

velformulerende. De har også generelt en god arbejdsmoral og er lyttende og 

motiverede. 

 

   

  Jeg har i år igen oplevet en skole, der hele tiden skaber et trygt miljø 

for både elever og lærere. Her er årsagen måske, den nye bygning, der blev 

indkøbt sidste år (gamle Nyker skole). Desuden har skolen formået ud fra min 

vurdering at give eleverne en rigtig god ballast til senere at tage med ud, når de 

forlader deres skole. Skolen er dermed med til at skabe mulighed for at deres 

elever til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. I følge lovens §1 stk. 2, 4. 

 

 

  Igen i år må jeg konstatere, at hovedindtrykket af mine besøg i løbet 

af året, er en skole, der hænger rigtig godt sammen både menneskeligt og fysisk. 

 

 

  BFI har i årets forløb deltaget i et lærings- og sundhedsprojekt, som 

bl.a. er finansieret af FIFA og DBU. Det er 5. klasse som har fået muligheden, og 

i løbet af 11 uger kom eleverne igennem 2 x 45 min. sessioner om ugen, hvor 

eleverne skulle igennem 11 øvelser, der blev kombineret med 11 budskaber om 

sundhed. 

 



 

 

  Forskning har vist at det gør eleverne stærkere på viden om 

sundhed og fysik: 

 

     Lavere blodtryk 

     Lavere fedtprocent 

     Øget trivsels om sundhedstemaer 

     Øget trivsel. 

 

  Det bliver spændende for eleverne og lærer at følge i fremtiden. 

 

  BFI har også i skoleåret gennemført en undervisningsmiljøplan, 

lavet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 

  Dette indebar en trivselsmåling baseret på 40 spørgsmål for elever i 

4.-9. klasse og 20 spørgsmål for elever i 0.-3. klasse. 

   

  Konklusionen på undersøgelsen er: 

 

 ”Trivslen er i top på skolen i Nyker”   (når bare toiletterne er åbne) 

 

 ”Denne undersøgelse er god, for der bliver spurgt specifikt ind til, hvor 

der eventuelt kunne ligge nogle ting”, Grethe Kofoed Svendsen. (Skoleleder) 

 

  Normalt skal der gå tre år mellem hver undersøgelse, men 

bestyrelsen på skolen har besluttet, at de vil gennemføre undersøgelsen hvert år. 

 

 

  Slutteligt skal jeg bemærke, at undervisningssproget på skolen er 

dansk, bortset fra i sprogfagene. 

 

 

 

     John Nielsen 

     Grønvangen 7 

     3700 Rønne 

     tlf. 61261177 

 

  

 

 

     


