LEGO og frækhed hænger ikke umiddelbart sammen. Mens plads til
alle og alles fantasi hænger godt sammen.
På Uhre Friskole hænger alle fire ting godt sammen, for det er
tydeligt at respekt og behørig kritisk tilgang til tingene er værdier,
som gennemsyrer det meste på friskolen. Og er der respekt, er der
også mulighed for frækhed. Er der respekt er der også plads til de
fleste og de flestes ressourcer, og er der respekt kan fantasien
boltre sig, for i respekten ligger tryghed.
Og LEGOen er så bare et redskab, som kan understøtte mange af
de processer, som er en del af indlæringen på skolen.
Som tilsynsførende med fødderne nede i den pulserende
samfundsudvikling, når hatten ikke er påført skriften
”Tilsynsførende”, er det tydeligt, at skole-området er et af de
steder, som virkelig må holde for i denne tid med
”Genopretningsplaner”, ansvarlige besparelser og Skæve Danmark.
Og det er lige så tydeligt, at Uhre Friskole holder stand imod
flodbølgen af kvalitetsdump og mål-nedskrivning, som ellers
præger den danske skole-verden.
I min hjemby, Jelling, sagde skolelederen til avisen for et par
måneder siden, at hun mente, at skolen, trods tab af 15 lærere

eller omkring 20 procent, så kunne hun som leder godt opfylde
kravet til skolen. I hvert fald, som hun så det, for før i tiden var det
meningen, at børnene skulle almendannes til samfundsborgere, og
det var væk. Nu skulle de lære at opfylde erhvervslivets behov, og
det kunne hun godt klare at opfylde.
Her på skolen er den almendannende del af børnenes skoleliv
stadig vigtig. Måske ikke så tydeligt sagt som gjort.
Undervisningsplaner, fagplaner, skemaer og andet formelt opfylder
kravene til videnslæring og indhold, men det er i tilgangen til
stoffet og ungerne, at jeg ser Uhre Friskoles styrke.
Der er hjerteblod i murstenen og hos dem, som lægger kræfter
indenfor murene. Og engagement og tydelig glæde ved det
arbejde, som bliver lagt, er ubetalelige motivations-faktorer i
indlæringen.
Det så jeg med al ønskelig tydelig under et af mine besøg på
skolen, hvor jeg besøgte nogle af børnene i specialklassen. Der var
vilje og energisk tilgang til tingene, og der var pauser i indlæringen.
Men der var plads til pausen, og det rum, der blev givet, og den
lyst til at lære fra sig, lige meget på hvilket niveau eleven befandt
sig, smittede af på ungerne, som viste lyst til læring.

Og lyst til læring præger alle klassetrin, når jeg besøger klasserne.
Der er nysgerrighed overfor mig som gæst, men det er ikke kun for
min skyld, at eleverne melder sig på banen.
Og det er det jo slet ikke, når det handler om hele den del af
undervisningen, hvor LEGO indgår. ”Legetøjet” bliver brugt i mange
sammenhænge og på mange måder, og det spændende er, at
mange af eleverne har fundet ud af, hvor godt et redskab det er,
og derfor bruger fritid på at finde ud i hjørnerne af dets formåen.
De hjørner ligger meget langt ude.
Men netop LEGO-delen af undervisningen viser, at det er godt at
have visioner, og turde prøve dem af.
Friskolen gik ind i entrepreneurskab, da det var nyt og specielt, og
det virkede, og LEGO i undervisningen var, om ikke jomfruelig, så
dog ny, da Uhre Friskole sidste år valgte at kaste sig ud i det, og nu
har Danmarks største LEGO education center. Og eleverne er med
og bakker op om det nye.
Det skaber en skole i udvikling, og en skole som er eftertragtet.
Elevers stolthed over skolen er en god målestok for en skole, og på
den måling ligger Uhre Friskole højt. Lærerne viser også stort

engagement, og det er tydeligt, at skolen også kan trække på
forældrene.
Når den tre-enighed fungerer, og det formelle er i orden, så bliver
det svært at sætte fingre på noget.

Nå ja, og så det frække fra starten.
Der er faktisk to niveauer.
Det daglige blandt eleverne og lærerne, og det mere formelle.
Ved mine besøg i dagligdagen mærker jeg, at der er en tone med
frækhed, som er baseret på respekt og glæde ved hinanden. Derfor
kan den tone lade sig gøre.
På det formelle plan kan Uhre Friskole kaste sig ind i debatten eller
selv starte en debat med lidt frække annoncer om folkeskolesystemet og os. Og det kan lade sig gøre, fordi det sker med
respekt, og fordi der er fejet for egen dør. Uhre Friskole leverer
med en høj standard.
Og det gør det til en fornøjelse at være tilsynsførende.

