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Tilsynsberetning for Gregers Krabbe Friskole – skolekode 845013 

Tilsynsførende Lotte Næsby Schrøder 

Lotte besøgte som tilsynsførende skolen d. 7. oktober 2013 og d. 10.marts 2014. 

  

I oktober fulgte Lotte undervisningen i indskolingen og i udskolingen i dansk. I indskolingen blev 
der arbejdet med læsning og opgaveløsning i danskbogen bl.a. kryds og tværs. Eleverne var kvikke 
og godt med på klassen og undervisningen levede op til, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen på tilsvarende alderstrin.  
I udskolingen blev der arbejdet med ældre tekster og grammatik. Også her levede undervisningen 
op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen på tilsvarende alderstrin. Undervisningen var 
både klasseundervisning og par-arbejde. 

I marts fulgte Lotte undervisningen i dansk i indskolingen (2/3 klasse). Her læste klassen et eventyr 
og havde ekstra fokus på svære ord samt ordbogsopslagning. Desuden havde klassen som 
opfølgning på weekenden ”aktiviteter” en god snak om begravelse og ritualer her omkring – og 
igen rigtig god fokus på svære ord og deres betydning. En undervisning der i høj grad var med til at 
udbygge elevernes ordforråd. 
På mellemtrinet fulgte Lotte både dansk og matematik. I matematik blev der arbejdet med 
forskellige net-baseret opgaver. Opgaverne gav god mulighed for differentieret undervisning – når 
ellers teknikken ville. 
I dansk var klassen i gang med et hovedværk – Skamrens datter – hvor der i indeværende time 
blev arbejdet med miljøbeskrivelse og personkarakteristik. 
Overbygningen var lige gået i gang med et tværfagligt avisemne. 
Igen undervisning der på alle alderstrin levede op til det forventelige ud fra folkeskolens mål. 
 

Tilsynets opgave er primært at konstatere, om undervisningen foregår på dansk. Det gør den! Jeg 
har også konstateret, at undervisningen lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Generel er det, som altid, en positiv oplevelse at komme som tilsynsførende (og privat) på Gregers 
Krabbe Friskole. Der er faglighed og kvalitet i undervisningen, som går hånd i hånd med 
engagement og stor føling med alle de sociale aspekter, der spiller ind på en skoledag med et godt 
læringsmiljø og sammenspil mellem elever og ansatte.  

 

Rebild 26. marts 2014,  

Lotte Næsby Schrøder 


