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Med tilsynet vil man fra undervisningsministeriets side sikre, at en uafhængig person, som ikke har 
tilknytning til skolen, 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 16. 11. 2007 

I den første time overværede jeg engelskundervisningen i 4.-5. klasse. 
Eleverne havde læst individuelt i bøger, der var tilpasset den enkelte elevs niveau. Eleverne fandt 
forskellige partnere og spurgte på engelsk til indholdet i bøgerne. 
Derefter skulle de bytte bøger og læse sammen to og to. 
De næste par timer var jeg med 3. klasse til dansk. De var midt i et forløb med faglitteratur med 
bl.a. dyr og maskiner som emner og havde hver især formuleret spørgsmål til emnet, som de skulle 
finde svar på i bl.a. bøger fra biblioteket og fra internettet. 
 
Som altid bar undervisningen præg af stor faglighed og engagement, og børnene udviste nogle gode 
arbejdsvaner 
 
----------------------------------------- 
Jens besøgte skolen fredag d.18. januar 2008 
I forbindelse med mit besøg fulgte jeg 1 - 2. klasse i henholdsvis matematik og dansk. Jeg 
overværede en kvalificeret undervisning, som bar præg af god stemning og behagelig atmosfære.  
En stemning som generelt karakteriserer skolen. 
Undervisningen var en blanding af individuelt arbejde – gruppearbejde og fællesaktiviteter på 
klassen. 
Jeg fornemmede en god kontakt, interesse og engagement elever og lærer imellem. 
 
Fagligheden hos eleverne i såvel dansk som matematik var, helt naturlig, på noget forskelligt 
niveau. Derfor var det meget positivt at opleve en kompetent undervisningssituation, som gav 
udfordring til alle uanset den enkeltes individuelle standpunkt. 
 
Blandt tilsynets opgaver er også at konstatere, om undervisningen foregår på dansk. Det gør den. 
 
Med hensyn til det anvendte undervisningsmaterialer har vi begge bemærket, at både det faglige og 
pædagogiske niveau er helt i orden. 
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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