
 

April 2011 

Tilsynsberetning for Gregers Krabbe Friskolen – skolekode 845013 

Tilsynsførende: Lotte Schrøder og Jens Brix Grønhøj 

Lotte besøgte skolen onsdag d. 26. januar og torsdag d. 31.marts 2011. Jens besøgte skolen tirsdag 

d. 15. februar samt mandag d. 4. april. 2011 

Lotte fulgte undervisningen i: 

• 7.-8. klasse i dansk, hvor der blev arbejdet med stedord 

• 1. klasse i dansk, hvor emnet var rim. 

• 4.-5. klasse i matematik, hvor klasserne havde et gangekursus med to-tre ciffer tal. 

• En fællessamling/fortælling, hvor alle skolens elever og ansatte arbejdede på kryds af 

alderstrin. Emnet handlede om omgangstonen med hinanden - Om sprogets funktion i 

sociale sammenhænge (både det talte og kropssproget) 

 

• Jens fulgte undervisningen i: 

• 2 kl. i dansk, hvor der blev arbejdet med sammensatte ord. 

• 2 kl. i matematik, hvor der med udgangspunkt i lærebogen Matematiktak, blev undervist i 

kombinatorik. 

• 3 kl. i dansk, hvor eleverne arbejdede med boganmeldelser. 

• 3 kl. i matematik, hvor der blev undervist i brøker. 

•  7-8 kl. i matematik, hvor eleverne i grupper arbejdede med udgangspunkt i lærebogen 

Faktor. 

• P-fag for de ældste klassetrin. Her skulle eleverne fremlægge et projekt, der handlede om 

beholdere, hvor formål, arbejdsgang og produkt blev præsenteret. Der var en oplevelse af 

stor interesse og lydhørhed i forbindelse med fremlæggelserne. 

• 7-8 kl. – klassens time. En øvelse i en demokratisk proces. Der blev valgt ordstyrer og 

referent. Der blev taget beslutninger, konkluderet og nedsat udvalg. 

• Fællessamling for alle elever med fortælling. Historien handlede om Odysseus rejser. 

Fælles for besøgene er en altid varm og favnende tone på skolen. Der er et stort engagement fra 

både ansatte og elevers side, hvor faglighed og trivsel går hånd i hånd.  

Det er vores oplevelse af elevernes faglige standpunkt generelt set er tilfredsstillende. 

Som tilsynsførende har vi konstateret, at undervisningen foregår på dansk, og at den lever op til, 

hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  


