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I løbet af det sidste år har jeg 4 gange besøgt skolen og overværet undervisningen på alle 

klassetrin. Besøgene foregik d. 01.06.15,  29.09.15,   01.12.15 og 16.03.16 Hvert besøg har strakt 

sig over det meste af en hel skoledag. Besøgene er hver gang aftalt med skolelederen, så vi sikrede 

os, at der reelt var noget undervisning at følge (altså at de ikke havde idrætsdag eller lignende). 

Jeg har koncentreret mig om undervisningen i dansk, matematik og engelsk, men da jeg har 

bevæget mig ret frit omkring mellem klasserne har jeg også overværet elevernes arbejde i grupper 

med forskellige projekter. 

Undervisningssproget er naturligvis dansk, bortset fra at stort set al kommunikation i faget engelsk 

for de ældste foregik på engelsk. 

Undervisningsformen er meget varieret, hvad der også er nødvendigt, hvor flere klassetrin går i 

samme klasse. Der veksles mellem klasseundervisning for alle og individuelt tilpassede forløb, hvor 

det er tydeligt, at lærerne har et indgående kendskab til den enkelte elevs standpunkt. 

Hvor det er relevant inddrages PCer også i undervisningen og eleverne lærer at bruge dette 

medies muligheder for at søge og bearbejde informationer. 

Dagene indledes med morgensang og derpå en periode med ”læsebånd”, hvor hver enkelt elev er 

beskæftiget med læsning i en bog af passende sværhedsgrad og interesse. Skønt eleverne sidder 

alle steder på skolen under dette forløb fornemmes det ikke uroligt. Alle ved, hvad der forventes 

af dem, og går selvstændigt i gang, når der proklameres ”Læsebånd” efter morgensangen. 

Morgensamlingen med fælles informationer og arbejdsformen i klasserne, hvor eleverne lærer 

både at lytte til læreren og til hinanden lægger op til et engagement i skolehverdagen og er 

dermed en sund opdragelse til at deltage i demokratiske processer. Dette tilgodeses også gennem 

elevrådsarbejdet, som også er kommet til at fungere igen. 

Jeg har fået forelagt skole- og undervisningsplaner, som sammen med de ugentlige skolebreve på 

mail giver mig indtrykket af en velorganiseret skolehverdag. 

Alt i alt kan jeg konstatere, at undervisningen foregår på et fagligt niveau og med undervisnings-

metoder som fuldt er på højde med hvad folkeskolen kan tilbyde. 
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