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Navn på tilsynsførende: Flemming B. Olsen 

Tilsynet har fundet sted på følgende datoer: 

12.12.14 03.02.15    

Følgende fag med angivelse af klassetrin har været observeret:  

Dansk 
6. og 8. kl. 

Engelsk  
1. og 2. kl. 

Matematik 
7. kl. 

Historie 
4. kl. 

It 
8. kl 

Tilsynets vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk 

For både dansk, matematik og engelsk gælder det at eleverne har udmærkede og alderssvarende 

kundskaber og færdigheder og at der bruges afvekslende metoder. Undervisningen vurderes 

således at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 

Tilsynets vurdering af om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering 
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 

Arbejdsformer og samværsformer er åbne og inddragende, hvor eleverne har mulighed for at mene 

noget, at diskutere og ytre sig. En del af undervisningen træner endvidere eleverne i at kunne 

formidle overfor en større forsamling. Skolen anvender it i undervisningen, alle elever har adgang 

til computere. Tilsynet har desuden observeret undervisning, hvor eleverne skulle arbejde med 

kodning.  Den faglige og pædagogiske kvalitet vurderes som tidssvarende og fyldestgørende 

Tilsynets vurdering af undervisningsmaterialets faglige og pædagogiske kvalitet:  

Det vurderes som tidssvarende og fyldestgørende 

Tilsynets bemærkninger/vurdering af skolens slutmål, delmål og undervisningsplaner 

Skolens beskrivelser af mål er gennemført for alle skolens fag. Disse beskrivelser kan ses på 

skolens hjemmeside under undervisnings- og kursusplan. Skolens beskrivelser er, når de 

sammenlignes med Ministeriets ny, forenklede Fælles mål, langt mere detaljerede. Det giver 

skolens personale og forældre mulighed for at følge den enkelte elevs og barns faglige udvikling på 

en meget detaljeret måde. Det må derfor konkluderes at disse beskrivelser vurderes som dækkende 

for fagenes opbygning og progressionen heri. 

Generelt: 

Tilsynet kan udtale, at skolen er et sted hvor børn og voksne, børn og børn omgår hinanden i 

bemærkelsesværdig ro – en ro der tilsyneladende udspringer af gode både fysiske og pædagogiske 

rammer, samt af tillid og respekt. Der er tilsyneladende en anerkendende indgang til alle elever i 



lærernes henvendelser og reaktioner 

Og der er iøjenfaldende, eller rettere sagt en iørefaldende, meget stor lydhørhed, afslappet samtale 

mellem lærer/elev – elev/elev. Omgangstonen virker rigtig rar.  

Det faglige niveau er generelt højt – lærerne besidder i vid udstrækning stor faglighed, 

indlevelsesevne og friskolekompetence. Generelt undervises der på forholdsvis små hold i gode 

fysiske rammer  Der er en god stemning på lærerværelset – elever kommer ud og ind – der tales 

og løses opgaver – man er velkommen. I forlængelse af det vil jeg tillføje, at nyeste forskning i 

motivation peger på at netop relationen mellem lærer og elev er en meget væsentlig faktor for 

elevernes motivation til at lære. Jeg har bemærket at relationen mellem lærerne og eleverne på 

skolen er særdeles god, hvorfor jeg vil formode at elevernes motivation er tilsvarende god. 

I det hele taget er det tilsynets opfattelse at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som 

det danske med frihed og folkestyre og dermed respekt for friheds- og menneskerettigheder. 

Tilsynet begrunder sin opfattelse af dette efter at have observeret, hvordan konflikter i skolen 

bliver håndteret af både lærere og elever. Både lærere og elever behandler konflikterne og 

hinanden på en måde, som kun kan forekomme, når alle parter har en forståelse af gyldigheden af 

de omtalte værdier og rettigheder. Dertil kommer at tilsynet har iagttaget den gode tone der 

almindeligvis kendetegner eleverne indbyrdes og lærerne og eleverne. Denne omgangsform 

indikerer at eleverne har store frihedsgrader under faste rammer og at de har en lige stilling, uanset 

køn og social baggrund. 

 
 


