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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 fredag den 15. december 2006: 
Her overværede jeg morgensamlingen, der som sædvanlig var oplysende og 
underholdende. Det var en af dagene, hvor forældre kunne deltage i morgensamlingen, 
og nogle stykker var med. Der blev sunget et par julesange og bedt fadervor, og 
efterfølgende fik børnene fortalt et afsnit af den hjemmelavede julehistorie, der på 
skift hele julemåneden havde elever og lærere som hovedpersoner. 
 
Derefter overværede jeg undervisningen i 4.-5. klasse. De var midt i et emne i 
kristendom om oprindelsen til vore juleskikke. Senere var der besøg på 
skolebiblioteket, hvor eleverne fortalte, at de alle havde arbejdet med en bog, som 
de skulle læse og fortælle om for resten af klassen. 
 
Efterfølgende blev jeg præsenteret for en oversigt over, hvilke faglige mål, der var 
udarbejdet for arbejdet i klassen gældende for hele skoleåret. Indholdet var 
fyldestgørende og tog hensyn til mange forskelligartede aktiviteter, der kan opfylde 
målene for danskundervisningen. 
 
Eleverne i 1.-2. klasse arbejdede med at skrive ord og sætninger i deres hæfter. De 
brugte bl.a. ordkort som støtte og inspiration. Eleverne var på forskelligt niveau, men 
der blev lagt et stort arbejde i at tilgodese elevernes forskellige 
indlæringshastighed, og der blev differentieret i forhold til modenhed og fagligt 
niveau. 
Klassen bar præg af at have indarbejdet nogle arbejdsvaner, der gav dem sikkerhed 
og ro.  
 
----------------------------------------- 
Jens besøgte skolen fredag d.13. november og mandag den 26. marts: 
 I forbindelse med de 2 besøg fulgte jeg 4.-5. klasse i matematik og 1-2-3 klasse i 
dansk. Jeg overværede en kompetent undervisning, med interesse og engagement 
lærer og elev imellem.  



Niveauet var noget forskelligt, så derfor var det positivt at opleve en differentieret 
undervisningssituation, som gav udfordring til alle uanset fagligt 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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