
Beretning fra tilsynsførende på generalforsamling 21.9.2020 
 
Udover det man mere specifikt kan læse sig til på nettet i tilsynserklæringen, vil jeg 
fremhæve nogle ting om skolen og undervisning,- og helt overordnet sige, at jeg 
synes, det er en ualmindelig velfungerende, professionel, fagligt velfunderet og meget 
behagelig skole at være/komme på. 
Den lever, som jeg skriver i tilsynserklæringen til fulde op til målet om ’at stå mål 
med’ kravene i folkeskolen, og har udover dette nogle tilbud, kompetencer og måder 
at gøre ting på, som rækker længere end dette. 
Forældrene kan være glade og trygge ved at have valgt denne skole til deres børn. 
 
At skolen også i en krisetid lever op til sine forpligtigelser om at både undervise, 
drage omsorg for og beskytte både børn og medarbejdere, har vist skolens format! 
Bravo. 
 
Når jeg kommer ind i klasserne, oplever jeg klasselærere, der underviser 
velforberedte i mange forskellige fag, og som har et overblik over sammenhængen 
mellem de enkelte fag, og også til børnenes udviklingstrin. Desuden har de overblik 
og fornemmelse for alle elevernes evner, niveauer og muligheder. 
De ved, hvor de selv skal søge viden, så det, de formidler, er velfunderet, up-to-date 
og nuanceret,- og de evner at formidle via engageret fortælling. 
De ved, hvilke elever der skal have særlig hjælp eller særlige udfordringer. 
 
Udover det ser jeg klasselokaler, der er rare at være i. De holdes i en daglig standard, 
hvor æstetik/skønhed, det levende, orden og hygge har en høj prioritet. 
 
Undervisning og omgivelser spiller sammen i dannelsesopgaven. 
 
Derudover oplever jeg faglærere (sløjd, håndarbejde, smedie, fysik/kemi, musik, 
eurytmi, idræt) som har et højt fagligt niveau. Alle har en uddannelses- og 
erfaringsmæssig baggrund for at undervise i deres fag, stor faglig dygtighed – og ikke 
mindst en stor kærlighed til faget med alle dets detaljer.  
Det mærker eleverne , det giver både lyst og respekt. 
 
I foråret, da skolen som andre måtte lukke fysisk og lave online- undervisning, var 
informationsniveauet højt, superklart og kompetent. I alle skrivelserne til forældrene 
var det tydeligt, at dette tog man alvorligt og ville sørge for, at undervisningen kunne 
fortsætte på niveau og med kontakt via net og telefon. 
 
Jeg var og er meget imponeret! 
Både af ledelsen og lærerne. De sidste har jeg set online-undervisning på alle trin fra 
løbende, og selv om det er et for en steinerskole meget nyt område, er det gjort 
kreativt, kompetent og dygtigt. Hatten af for det!  
Selv musik og eurytmi blev tilgodeset. 
Alt er i højeste grad vel, hvad angår undervisningskvaliteten og også omsorgen for og 
indsigten i eleverne. 
Glæder mig til fortsat at følge skolen.          Venligst Karin Olander 


