
 

 April 2015  
Tilsynsberetning for Gregers Krabbe Friskole – skolekode 845013  
 
Tilsynsførende Lotte Næsby Schrøder  
 
Jeg har gennem skoleåret 2014/2015 haft fornøjelsen af at træffe Gregers Krabbe Friskole ved 
flere lejligheder - både på skolen og ved arrangementer uden for skolens matrikel.  
 
Det har ved alle lejligheder været nogle positive møder, hvor jeg har kunnet konstatere, at 
undervisningen gennem almindelig klasseundervisning, morgensamlinger på skolen og deltagelse i 
arrangementer - fx flere sportsarrangementer, har stået mål med de bestemmelser der er for 
folkeskolen på tilsvarende klassetrin og med fortsat inkludering af den nye folkeskolereforms 
principper om fx daglig motion og bevægelse. En ting jeg jo har set på Gregers Krabbe Friskole 
gennem flere år. 
 
Ved seneste besøg på skolen i marts 2015, fulgte jeg dansk og matematikundervisningen på 
mellemtrinet - 5./6. klasse. 
I matematik arbejdede man med procentregning. Efter kort opsamling ved tavlen arbejdede 
klassen individuelt med stillede opgaver. 
I dansk var klassen i gang med at læse romanen ”Heksefeber” af Leif Esper Andersen - som ofte og 
med god grund læses på mellemtrinet på skoler landet over. Her bød timen på opsamling og 
højtlæsning, hvor der blev udvist differentiering og inkludering af eleverne på bedste vis.  
Desuden fulgte jeg 8./9. klasse i matematik, hvor der pt blev arbejdet med henholdsvis 
familieøkonomi og negative tal. 
Jeg overværede også den daglige morgensamling og efterfølgende læsebånd. Igen med god brug 
af differentiering.  
 
Skolen står jo i en brydningstid med lederskifte og hvad dertil kan høre, men dagligdagen bærer 
præg af fastholdelse af vigtige rutiner, varme og glæde ved at være sammen elever og personale 
imellem. Det er altid en positiv oplevelse at tale med elever og ansatte på Gregers Krabbe Friskole. 
 
Slutteligt skal jeg konstater, at tilsynets opgave primært er at konstatere, om undervisningen 
foregår på dansk. Det gør den! Jeg har også konstateret, at undervisningen lever op til, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen.  
 
 
Rebild 5. april 2015, 
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