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Med tilsynet vil man fra undervisningsministeriets side have en uafhængig person, som ikke har 
tilknytning til skolen. En person som skal sikre, at skolens samlede undervisning står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt vurdere, om eleverne får de samme muligheder 
for en alsidig personlig udvikling og kundskabstilegnelse, som hvis de havde gået i folkeskolen. 
------------------------------------------- 
Lotte var på besøg på friskolen d. 6. april 2010 

 
I forbindelse med mit besøg fulgte jeg en 2. klasse og en 5. klasse i dansk. 
I 2. klasse overværede jeg en kvalificeret undervisning, hvor eleverne arbejdede i deres arbejdsbog. 
Undervisningen bar præg af varme og god arbejdsro elever imellem. De arbejdede differentieret 
med opgaver tilhørende læsebogen.  
I 5. klasse blev der trænet højtlæsning efter tekstbogen. Eleverne viste indlevelse og fagligt 
engagement, og undervisningen bar præg af harmoni og god stemning. 
 
----------------------------------------- 
Jens besøgte skolen fredag d.30. oktober 2009 og mandag d. 12.april 2010 

 

I efteråret overværede jeg morgensangen der bestod af sang, fadervor og musik leveret af 3-4 
klasse. Jeg fulgte 

• 6-8 klasse i dansk, der arbejdede med en novelleanalyse  

• 1 klasse i dansk der arbejde individuelt i arbejdsbog 

• 3-5 klasse på biblioteket samt træning i oplæsning. 
 
I forbindelse med mit besøg i foråret fulgte jeg 

• 3-4 klasse i matematik. De arbejdede henholdsvis individuelt og gruppevis med de 
forskellige regningsarter. 

• 3-4 klasse i dansk. De arbejdede med navneord og udsagnsord samt digtes komposition og 
endelig træning i oplæsning. 

 
Jeg overværede en god undervisning, som bar præg af behagelig omgangstone lærer og elever 
imellem. 
 
Tilsynets opgave er primært at konstatere, om undervisningen foregår på dansk. Det gør den! 
Med hensyn til de anvendte undervisningsmaterialer har vi begge bemærket, at både det faglige og 
pædagogiske indhold er tilfredsstillende. 
Samlet vurderer vi, at elevernes standpunkt i de boglige fag er på højde 
med, hvad der almindeligvis forlanges i Folkeskolen. 
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