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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. 

For vores vedkommende har vi i egenskab af tilsynsførende været på besøg på skolen 2 gange 
siden valget fandt sted i oktober 2005. 

Første besøg var i slutningen af november, hvor begge tilsynsførende var på skolen. Formålet 
med dette besøg var bl.a. at møde leder og medarbejdere og planlægge, hvordan vi greb 
arbejdet an. 
På dette møde fik vi en god snak med skoleleder Per Svaneborg. Vi blev præsenteret for 
timeplanen for klasserne, hvoraf det bl.a. fremgår, at skolen vægter princippet om, at de 
enkelte klasser i løbet af ugen har så få lærerskift som muligt. Det tilgodeser en kontinuitet 
og giver nemmere adgang til tværfaglige forløb og større sammenhæng i dagligdagen. 
 
Skolelederen fortalte også, at bestyrelsen i den kommende tid vil fokusere på at opstille mål 
inden for de forskellige fag. Det er i overensstemmelse med nye krav fra 
undervisningsministeriet, som alle frie grundskoler skal have formuleret inden august 2006. 
Denne tidsfrist gælder dog kun fagene dansk, matematik og engelsk. Øvrige fag kan vente til 
senere. 
Endvidere aftale vi at besøge skolen og overvære undervisningen i det tidlige forår 
uafhængigt af hinanden og drage omsorg for, at vi ikke lappede over hinanden mht. klasser og 
fag. 
 
Ole: 
Jeg var på besøg på skolen mandag den 30. januar, hvor jeg var med til skolens morgensang og 
fortælling. Efter sangene og fadervor fik børnene fortalt et eventyr som de var meget 
optaget af. Det kan være en vanskelig opgave at fange børn med stor aldersspredning og få 
dem til at koncentrere sig og lytte, men det lykkedes i høj grad. 
 
Efterfølgende overværede jeg dansk i den samlæste 1.-2. klasse med ca. 15 elever. Der var 
støttelærer tilknyttet, som tog sig af 2. klasse i et separat lokale. Første klasse var i gang 
med læsebogen ” Dansk i Første”. Eleverne demonstrerede, at de evnede mange forskellige 
angrebsteknikker til at bryde bogstavkoderne. Eleverne var på meget forskelligt niveau, men 
der blev differentieret, så alle blev tilgodeset. Det var en fornøjelse at se den positive 
stemning, der var til stede, ikke mindst i kraft af lærerens sans for, hvad der optog den 
enkelte elev.  
 
Samme klasse havde de næste 2 timer matematik. Her var klassen samlet og blev undervist af 
den samme lærer. Igen bar undervisningen præg af, at forskellige faglige niveauer hos 
eleverne godt kan tilgodeses i kraft af lærerens kendskab til den enkelte elev. 
Eleverne var hjælpsomme over for hinanden, og det var tydeligt, at de elever, der havde 
fagligt overskud var vant til af sig selv at hjælpe andre.  
 



 
 
 
Jens: 
Jeg  besøgte skolen fredag d. 10 februar, hvor vi fik en god start på dagen  med fælles 
morgensang. De 45 min. indeholdt fadervor, sang og eventyr fortalt af en lærer. Der var en 
meget behagelig atmosfære præget af interesse og engagement fra såvel lærere som elever. 
 
Derefter fulgte jeg resten af formiddagen undervisningen på 6-7 klassetrin – en ren 
drengeklasse. De første 2 lektioner var engelsk, hvor emnet var dyr. Jeg overværede en 
kompetent undervisning, hvor der blev lagt meget vægt på at kunne udtale, beskrive og 
formulere sig på engelsk. Niveauet var meget blandet, men jeg oplevede alligevel et 
pædagogisk rum, der gav alle elever chance og mulighed for at give deres besyv med. 
 
Samme klasse skulle i næste lektion have hjemkundskab. Her blev der lagt vægt på at kunne 
forstå en opskrift og handle derefter – at kunne tage initiativ på egen hånd og i det hele 
taget lære at overskue en lidt kaotisk situation (læst køkken). Det falder som bekendt ikke 
alle lige let, men resultatet blev ganske udmærket. Desuden blev der lagt vægt på almindelig 
pli og opdragelse i forbindelse med en spisesituation. Det var en god oplevelse også at følge 
eleverne i en ikke boglig undervisningssituation 
-------------------------------------- 
 
Ovenstående er selvfølgelig et dyk ned i den daglige undervisning og kan således kun blive et 
øjebliksbillede, men det giver alligevel et indtryk af velfungerende klasser og en undervisning, 
der efter vores mening fuldt ud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  
 
Til at varetage specialundervisning har skolen ”købt” hjælp udefra i form af uddannet 
speciallærer, der jævnligt kommer til de elever, der har brug for specialundervisning. 
Blandt tilsynets opgaver er også at konstatere, om undervisningen foregår på dansk. Det gør 
den! 
 
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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