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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. 
------------------------------------------- 
Ole var på besøg på friskolen i slutningen af januar 2009 

Her overværede jeg morgensangen, og der blev sunget sange fra den danske sangskat, og alle 
børnene virkede engagerede, og der blev gjort en stor indsats for at alle skulle være med.  
Jeg var med i matematiktimen i 4. klasse, hvor der blev arbejdet med decimaltal. Der blev arbejdet 
på forskellige niveauer inden for samme gruppe af børn og taget hensyn til deres forskellige faglige 
niveau.  
Efterfølgende var jeg i 5.-6. klasse til engelsk. De skrev tekster på engelsk med udgangspunkt i 
emner, der var gennemarbejdet mundtligt i lektionerne forud. Der var en god arbejdsro i klassen og 
eleverne fandt det naturligt at hjælpe hinanden. 
I geografitimen i 7.-8. klasse spillede de geografispil på mange niveauer. Spillene var på engelsk, 
men det gjorde ikke nogen forskel. Der blev indlært navne på lande, farvande osv. på en legende 
måde, som virkelig kunne fastholde elevernes engagement. 
----------------------------------------- 
Jens besøgte skolen fredag d.23. januar og tirsdag d. 14.april 2009 

I forbindelse med mine besøg fulgte jeg 2 - 3. klasse i henholdsvis matematik og dansk. I matematik 
arbejdede elever differentieret med selvvalgte opgaver i egne materialer og på computeren. I dansk 
oplevede jeg en lærerstyret time, hvor der blev arbejdet med de mest gængse ordklasser navneord, 
udsagnsord og tillægsord. 
I dansk for 7-8 klasse handlede indholdet om et bredt udsnit af de forskellige ordklasser, 
sætningernes opbygning og forskellige grammatiske øvelser 
I matematik for 7-8 klasse arbejdede eleverne individuelt med selvvalgte opgaver i egne materialer 
og på computer. 
Jeg overværede en kvalificeret undervisning, som bar præg af god stemning og behagelig atmosfære 
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. 
Nøgleordene i undervisningen er faglighed, engagement og kreativitet. 
Samlet vurderer vi, at elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik og engelsk helt er på højde 
med, hvad der almindeligvis forlanges i Folkeskolen. 
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