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Fussingø - Egnens friskole, skolekode 729 006 

Jeg har været på besøg på friskolen i to dage, den 20. november 2014 og den 3. marts 2015. 

Jeg har overværet undervisningen på alle klassetrin og været med i dansk-, matematik-, 
biologi- og sprogtimer. derudover har jeg været med i opgavetiden, som er et forløb 3 gange om 
ugen efter morgensang, hvor der bliver lavet individuelle opgaver/træning til hvert enkelt barn. 

Derudover har jeg været med til morgensang, som er en vigtig del af friskolens dagligdag, 
hvor små og store lære at tale i større forsamlinger, at de bliver hørt og lære at vise hensyn. Der er 
der en respektfuld omgang med hinanden på friskolen, det gælder eleverne indbyrdes og mellem 
de voksne og eleverne. Morgensangen er et væsentligt element i dannelsen af børnene til at leve i 
et samfund som det danske med frihed og folkestyre, de grundlæggende menneskerettigheder, 
herunder også ligestilling mellem kønnene. Der er elevråd på friskolen og elevrådet er med til et 
bestyrelsesmøde om året. 

I alle de timer jeg har overværet har jeg været vidne til et stort engagement både fra 
elevernes og fra lærernes side. Der er en stor faglighed og elevernes standpunkt vurderes til fint at 
stå mål med hvad der kan forventes i Folkeskolen. 

Der er lektiehjælp om morgenen fra 7.30 til 8.30 med to lærere, det er frivilligt at være med, 
men har et barn ikke lavet sine lektier 3 gange, er det en obligatorisk ordning for barnet i en 
måned. 

Jeg har læst og drøftet årsplanerne og deres sammenhæng med del- og trinmål med 
lærerne. 

Undervisningssproget er Dansk. 

Der er en bred brug af forskellige undervisningsmaterialer, herunder IT, smartphones samt et 
vekslende og inspirerende undervisningsforløb, for at tilgodese afvekslingen i løbet af 
undervisningstiden. De ”mange intelligenser” er hele tiden i spil. Der er to lærere med i næsten 
alle undervisningstimerne, så mulighederne for holddeling eller at etablere individuel hjælp er stor 
og bruges meget. Der er en god og respektfuld omgangstone mellem voksne og børn, børnene i 
mellem og indbyrdes blandt de voksne. Det gælder også i forhold til børnehave/vuggestuen og 
dens tilknytning til friskolen.  

Der er fællesspisning hver dag, hvor der serveres enten varm eller kold mad til alle. Der 
spises i fællesskab og der er en rigtig hyggelig og tillidsfuld stemning ved bordet. 

I dette skoleår har friskolen som fælles indsatsområde haft sansemotorik, og alle de voksne 
har været på kursus i sansemotorik over flere dage.  

Det er min klare opfattelse, at den samlede undervisning fint står mål med, hvad der 
almindeligvis forventes i Folkeskolen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Svend Arup 
Certificeret tilsynsførende.  


