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Jeg har været på besøg på friskolen følgende 3 dage i løbet af skoleåret 2015 – 16: den 

25. oktober 2015, den 23. februar og den 25. februar 2016. 

Jeg har overværet undervisning i alle klassetrin fra 1. til 8., og jeg har fulgt følgende fag: 

Dansk, matematik, værkstedsfag, vidensfag (historie), engelsk og fysik. Derudover har jeg været 

med til et morgenmøde for lærerne, morgenlektiecafe, læsebånd og morgensang. 

Jeg kan konstatere, at undervisningssproget er dansk. Der er etableret et elevråd på 

friskolen, og elevrådet er med på et bestyrelsesmøde om året, der er morgensang hver morgen, 

hvor lærerne på skift fortæller for hele friskolen, ligesom det er naturligt for eleverne at komme til 

orde. Der er fællesspisning hver dag, hvor børnene sidder i mindre grupper på tværs af deres 

klasser. I det hele taget hersker der en dejlig og god atmosfære på friskolen. Det er praktisk 

indførelse i den Danske forståelse af demokrati og kønnenes ligeberettigelse der udleves hver dag. 

I alle de timer, som jeg har overværet, har der været en god stemning og lyst til at deltage 

fra elevernes side og lærerne har været velforberedte. Det er mit klare indtryk, at undervisningen 

fint står mål med hvad der kan forventes i Folkeskolen. Ligeledes er det mit indtryk, at elevernes 

standpunkt svarer til hvad der ville være opnået i Folkeskolen. Klasserne er samlæst to årgange 

sammen og der er rigtig mange af timerne hvor der er to lærer på, det giver en god mulighed for 

at niveaudele eleverne i timerne, således at eleverne får en undervisning, der er tilpasset den 

enkeltes niveau. Der er gode rammer for alsidig, personlig udvikling af det enkelte barn. Det er jo 

et privilegie, at friskolen både rummer en vuggestue, en børnehave og en fritidsordning ud over 

selve friskolen. Der er virkelig mulighed for at tage vare på det hele barn. 

Jeg har læst og diskuteret fagplaner, årsplaner og set de forskellige undervisningsplaner, 

som lærerne bruger.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Svend Arup 

Certificeret tilsynsførende 


