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Eksternt tilsyn med undervisningen på Gregers Krabbe Friskolen for skoleåret 2017-18 

 

Tilsynet på Gregers Krabbe Friskolen er foretaget af certificeret tilsynsførende og pædagogisk 

konsulent Lene Thorhauge, Kappavej 27, 9000 Aalborg. 

 

Tilsynet er gennemført ved overværelse af undervisningen i relevante fag den 3. november 2017 og 

den 24. januar 2018, samt efterfølgende samtaler med skolelederen. 

 

Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af overværelse af undervisningen i et omfang, der svarer 

til kravene i kapitel 3, § 9 d. i bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv. nr. 30 

af 12/01/18, samt ved samtaler med skolelederen, lærere og elever.  

 

Skolen har undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse. På tilsynsdagene er der i alt 92 elever. 

Under besøgene overværede jeg morgensamlinger, fælles læsebånd og undervisningen i dansk 0.- 1. 

klasse, matematik 7. klasse, tysk 7. klasse og historie 8.- 9. klasse den 3. november 2017 , og dansk 

4.- 5. klasse og projektorienteret undervisning 6. – 9 klasse den 24. januar 2018, samt løbende 

samtaler med skolelederen, lærere og elever. 

 

Skolen har valgt, at Fælles Mål fra Undervisningsministeriet er gældende for Gregers Krabbe 

Friskolen. Eleverne har endvidere mulighed for at aflægge folkeskolens afgangseksamen efter 9. 

klasse. 

 

Donationer 

Skolen har ikke modtaget donationer i skoleåret 2017 -18. 

 

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 

Gregers Krabbe Friskolen er i færd med at opbygge en systematisk evalueringskultur. De er i gang 

med systematisk at indføre et samlet system for hele skolen, hvor eleverne årligt testes i matematik 

og dansk.  

På nuværende tidspunkt anvender lærerne forskellige test i dansk og matematik til at få indblik i den 

enkelte elevs udbytte af undervisningen.  

 

Til den formative evaluering anvender lærerne forskellige evalueringsmetoder. I de enkelte klasser 

anvendes forskellige evalueringsredskaber afhængig indholdet i undervisningen. I perioder bruges 

der fx portfolie og logbog.  

 

 

 



 

 

Vurdering af skolens samlede undervisning 

 

Min samlede vurdering af undervisningen er, at den er præget af et godt fagligt niveau, som 

varetages af lærere med engagement og faglig dygtighed.  

 

Skolen har som helhed en anerkendende tilgang til eleverne, og i nogle klasser kommer det til 

udtryk gennem en klar og tydelig klasseledelse.  

 

Det fremgår af undervisningsplanerne,  at undervisningen er tilrettelagt ud fra pædagogiske og 

didaktiske overvejelser med udgangspunkt i målene for fagene og elevforudsætningerne.  

 

Skoleåret er opbygget med fagdelt undervisning og perioder med projektorienteret undervisning. I 

den fagdelte undervisning arbejder eleverne med forskellige materialer såvel digitale som analoge 

materialer. Eleverne arbejder både individuelt, i makkerpar og i mindre grupper afhængig af 

klassetrin og undervisningens indhold.  

 

Skolen har et særligt fokus på elevernes læsning. Hver dag er der læsebånd, og på de forskellige 

klassetrin arbejder de med forskellige måder at træne læsningen på. I nogen klasser foregår det ved 

læsning i bøger , og i andre klasser er det elektronisk læsning.     

 

Den projektorienteret undervisning er primært for eleverne fra 6. til 9. klassetrin.  I 

projektperioderne ses det tydeligt, at der er indtænkt en progression i udviklingen af den 

projektorienteret undervisning.  

Eleverne udviser et stort engagement, og er meget optaget af at arbejde med de forskellige 

problemstillinger. Forskellige faglige elementer fra fagene inddrages i løsningen af de opstillede 

problemstillinger.  

 

I undervisningen fremgår det tydeligt, at skolen arbejder med at få integreret den digitale verden i 

undervisningen.  

 

Der er tydelige forventninger og krav til den enkelte elevs faglige og sociale udvikling og læring, og 

der stilles passende faglige og sociale krav og udfordringer i forhold til den enkelte elevs 

forudsætninger og potentialer.  

 

Eleverne er engageret i undervisningen, og  de deltager aktivt i undervisnings- og 

læringsaktiviteterne, såvel de individuelle som de fælles.  

 

Klassefælleskabet er omdrejningspunktet for det fælles læringsmiljø.  Undervisnings- og 

læringsmiljøet bærer præg af en indbyrdes behagelig, tillidsfuld og høflig omgangsform og –tone 

mellem lærerne og eleverne og mellem eleverne indbyrdes. 

 

Den samlede undervisning på Gregers Krabbe Friskolen står til mål med den, der gives i 

folkeskolen. 



 

 

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre 

På skolen bliver der arbejdet med at udvikle elevernes demokratiske dannelse. Det kommer blandt 

andet til udtryk ved elevernes aktive deltagelse i undervisningen og i klassesamtalerne. I mine 

samtaler med de ældste elever, gav de selv udtryk for, at de oplevede at have medindflydelse og 

medbestemmelse i undervisningen. 

 

Morgensamlingen  begynder med en fælles sang, hvorefter der bliver der givet fælles informationer,  

og elevernes fremmøde bliver registreret. Der hersker en rigtig god stemning under 

morgensamlingerne, og eleverne opleves som værende trygge i det fælles rum. 

 

På skolen er der etableret et fælles elevråd, som har medbestemmelse i forhold til at planlægge 

tiltag på skolen.  

 

På skolen fremgår det tydeligt, at eleverne optræder hensynsfuldt og respektfuldt over for hinanden 

og skolens personale. 

 

 

Vurdering af om undervisningssproget er dansk 

Jeg har konstateret, at undervisningssproget på Gregers Krabbe Friskolen foregår på dansk. 

 

Lene Thorhauge 

Pædagogisk konsulent 

 


