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Ved  sidste års generalforsamling  forestillede jeg mig ikke  at det kommende skoleår 
blev i  Coronaens tegn, og slet ikke,  at vi i år skulle mødes virtuelt-  Jeg husker selv 
tydeligt, at jeg  sluttede mit indlæg med at  stå og vifte med  skolens udviklingsplan 
for de næste 3 år .  Et flot  stykke udviklingsarbejde baseret på et grundigt 
serviceeftersyn af skolens virke  og evaluering af skolens  kultur og bærende værdier. 
En plan  udarbejdet af alle skolens interessenter- og jeg glædede mig til at bruge mine
kommende tilsynsbesøg til at finde tegn på,  hvorledes visionerne og den røde tråd 
ville  sætter deres præg på skolens dagligdag i det nye skoleår.

Men sådan kom det ikke til at gå. Det blev derimod et helt  usædvanligt og uforud- 
sigeligt skoleår – coronaen fortsatte og min plan blev derfor,  at jeg foretog 
ledelsessamtalerne i efteråret og gemte  klassebesøgene til efter jul, hvor vi 
forhåbentlig var coronafri  - Det blev vi  så ikke – tværtimod.

Planen blev ændret ,og da jeg efter 4 år som tilsynsførende  heldigvis kender elever 
og lærere godt,  besluttede jeg i samråd med Thomas,  at aflægge mine besøg virtuelt 
og være med i  elevernes hjemmeundervisning – og det var lærerigt og  det var  
spændende. Jeg prøvede det også  lidt i slutningen af sidste skoleår , men det er helt 
utroligt at se, hvorledes der er sket en udvikling og opkvalificering af denne 
arbejdsform. Elever og lærere bevæger sig hjemmevant ud og ind af de forskellige 
digitale arbejdsrum – det fælles rum  med læreren,  elevernes grupperum eller 
hjemme i køkkenet.

Helt uden at blive spurgt,  helt uden forudgående kursusforløb, og med vidt 
forskellige forudsætninger , blev alle lærere kastet ud i at udvikle og afvikle digitale 
undervisningsforløb. Her blev så sandelig stillet krav til omstillingsparathed, 
formidlingsevne , organisationsevne og handlekraft, ganske som det er formuleret i 
skolens kreative værdiboble.

Jeg deltog i 5 virtuelle undervisningsforløb i de 3 obligatoriske fag  dansk, 
matematik, engelsk og Gaia,  og det er mit indtryk, at lærerne i høj grad levede op til 
arbejdsopgaven ligesom eleverne  udviste fin energi og stor selvdisciplin.
Efter hvert lektion  havde jeg en snak med lærerne om  forløbet,  og det var tydeligt, 
at deres bekymring  hovedsagelig gik  på elevernes  sociale liv og deres trivsl,  men  
også  på hvorledes skolens bærende værdier kunne bibeholdes i et så langt forløb, 
hvor fællesskabet var sat ud af spil.

Men Fagligheden var også udfordret. Vante rutiner, årsplaner og ugeplaner  måtte 
gentænkes i nyt regi, men her kommer  det alle til gode, at såvel elever som lærere er 
vante til at  arbejde  på de digitale undervisningsplatforme og at fagudbuddet her er 
stort og varieret – der er nok  tage af. Så meget, at det ville være let blot at dynge 
eleverne til med endeløse typeopgaver.



Det var så ikke hvad jeg så på Vester Skerninge-  Tværtimod.
Jeg oplevede  en veltilrettelagt, varieret og elevtilpasset undervisning, hvor lærerne   
tilstræbte varierede sjove forløb, hvor fagligheden blev krydret med konkurrencer, 
lege og bevægelse og ikke mindst af tid til ,at eleverne fik plads til at fortælle om 
deres hjemmeliv, tid til at chatte og tid til at grine. 
”Åh nej Lars, du må ikke lukke OS ned endnu” som en elev sagde, da læreren ville 
slutte undervisningen.Et helt nyt begreb: LUKKE OS NED! sjovt nyt begreb.

Det glædede mig også at se, hvorledes lærerne var omhyggelige med at byde  hver 
enkelt elev velkommen på skærmen med en  lille personlig kommentar, så de følte sig
set.

Måske er elevernes sult på at bruge Skærm stilnet  lidt efter så lang en periode med  
hjemmeundervisning, og det bliver spændende at se,  hvilken indflydelse det får på 
det igangværende udviklingsarbejde omkring elevernes brug af devices i 
undervisningen.

Det glædede mig også, at se, hvordan  skolen havde differentieret den digitale 
hjemmeundervisning i forhold til elevernes alder, således at indskolingens tid foran 
skærmen var væsentlig reduceret i forhold til mellemgruppe og udskoling, og 
hovedsagelig blev brugt til social kontakt og fremvisning af  løsninger på de opgaver,
der var givet via de to hjemmemapper, der blev  lagt frem på skolen og udskiftet en 
gang ugentlig . Mapper med  nye opgaver og lærerens kommentarer til elevernes  
løsninger. Det er væsentligt og godt at se,  at elevernes arbejder evalueres og  
kommenteres af læreren.
I mellemgruppe og udskoling er  det ikke faget der står  på skemaet, men derimod 
læreren, der så tilrettelægger dagens indhold- det giver mere sammenhæng og  og ro. 
En ugenlig fordybelsesdag er indført, hvor fagene dansk, matematik og gaia  leverer 
timerne. Arbejdsformer som lærerne har tænkt  sig at videreføre i tiden efter Corona.

Nogle lærere gav  desuden udtryk for,at enkelte elever profiterede godt af  
hjemmeundervisningen uden pres fra den store gruppe,  og det er jo tankevækkende. 
Måske noget der også kan indtænkes i særlige situationer fremover.
Jeg oplevede desuden at indskolingslærerne inviterede elever med behov for særlig 
støtte hen på skolen efter de 3 ugentlige digitale undervisningsforløb- Et fint og 
prisværdigt tilbud.

Selvom lærerne tilstræber at variere den digitale undervisning og krydre den med 
kreative  aktiviteter, er det dog de praktiske-musiske fag, som  efter min vurdering 
har  haft det sværest  i hjemmeundervisningensperioden
Det er fag , der  oftest kræver   særlige  materialer og redskaber, som ikke er 
tilgængelige i alle hjem , og derfor ikke  stiller  eleverne lige. Det vanskeliggør 
processen-



Jeg så dog et eksempel på, hvorledes klasselærerne  havde pakket  og udleveret en 
elevkasser med materialer til gaiaundervisning i 2. klasse.  Spaghetti og skumfiduser 
til tårnbyggeri, Tryllestav og pelsrest til forsøg med statisk elektricitet. Der skulle 
bøjes vandstråler og rejses hundepelse  - tankevækkende !
Et større logistisk projekt, hvis det skulle effektueres i de praktisk/musiske fagforløb. 

 .Jeg så også  eksempler på bevægelse i undervisningen, hvor matematiklæreren i 8.kl
afbrød undervisningen og bad eleverne finde måtten frem. - Alle muskelgrupper blev 
rørt – især lattermusklerne, hvorefter undervisningen fortsatte. 
En nyfortolkning af at GÅ  i skole og GÅ hjem fra skole blev en  opfordring til 2x ½ 
times gåtur før og efter hjemmeundervisning for mellemgruppe og udskoling, så der 
blev arbejdet såvel med knoppen som med kroppen.

Mulighederne er mange, og lærerne i de to ældste grupper har dannet et fællesforum, 
hvor de hver dag evaluerer og vidensdeler deres hjemmeundervisningsforløb og det 
er en rigtig  god måde at inspirere og støtte hinanden på i en tid, hvor skolehverdagen
er atomiseret,  og det er svært at fastholde og praktisere skolens kultur og fællesskab.

Ud over at se på skolens samlede undervisningstilbud er det også min opgave at 
vurdere elevernes standpunkt, og her har jeg set på  gennemsnittet ved 
afgangsprøverne  i  den 4-årige periode, hvor jeg har været tilsynsførende,  og  
billedet viser en stabil præstation på niveau med det , der forventes i forhold til de 
socioøkonomiske referencer. Skolen lever også op til det forventede ,hvor 84%  af 
eleverne i 9.kl. går videre i et  ungdomsuddannelsesforløb. 

Afslutningsvis er det min vurdering, at skolens samlede undervisningstilbud -  
coronaen taget i betragtning -  til fulde lever op til det forventede, også i en svær og 
sær tid.

Med Thomas,s løfte om at arbejdet med den røde tråd i udviklingsplanen er i fuld 
gang og indtænkes løbende i alt,  hvad der iværksættes,  er jeg sikker på , at Vester 
Skerninge Friskole går et spændende år i møde.

Tak for et godt , men anderledes år.
Karin P


