
Lille Egede Friskole 2017 
 

skolekode: 331008 

Tilsynsførende: Laura Lundager Jensen 

Som tilsynsførende er det min opgave gennem besøg på skolen, i klasserne, gennem samtale med elever, 

lærere og skolelederen at danne mig et samlet billede af skolens faglige niveau og udlevelse af skolens 

værdier i hverdagen. 

Her er det især min opgave at vurdere følgende: 

1. Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk 

2. Om skolen samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurderings står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen.  

3. Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

4. Hvorvidt undervisningssproget er dansk 

 

 Tilsyn på skolen:  31/8, 11/10, 3/2 

 Besøg i følgende klasser: 0,1,2,3,4,5,6,7,8, 9  

Fag: dansk, engelsk, matematik, onsdagsbånd, TUDE,IT, tysk, musik, emneuge med fokus på fortælling. 

Samtale med skolens leder, lærere og elever 

 

Samlet vurdering  

Jeg har i år besøgt alle klasser på Lille Egede friskole og overværet undervisning i størstedelen af 

skolefagene.  Det er min absolutte vurdering, at Lile Egede Friskoles samlede undervisning fuldt ud står mål 

med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er varieret med stor selvstændighed i 

opgavestillingen, dels gennem gruppearbejde, projektarbejde og fin vekslen mellem tavleundervisning og 

selvstændige individuelle og fælles opgaver.  

Et eksempel på dette er en engelsk undervisning , der baseres på en elevers gennemgang af reality serier. 

Her demonstreres ud over et flot fagligt niveau en undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes 

individuelle interesseområder fremlagt kritisk og reflekteret med efterfølgende debat på klassen. Og 

selvom emnet  nok kan skabe uenighed holdes diskussionen på et godt og anerkende niveau. 

Undervisningssproget er her engelsk, men få sproglige rettelser undervejs. 

 



Det er tillige min vurdering at Lille Egede friskole grundlæggende og på reflekteret baggrund underviser ud 

fra en forståelse af, at læring sker gennem brug af forskellige læringsstile. Dels gennem praksisorienterede 

opgaver bla. gennem onsdagsbåndenes særlige faghåndtering  – både i inde og uderummet, hvor jeg har 

overværet madkundskab i bålhytte og computerbrug i forbindelse med opsamling på af lejrskole.  

Desuden har jeg overværet tabeltræning ved hjælp af selvkomponerede danseserier og 

sandsynlighedsregning trænet gennem spilforståelse. Men uanset set om det har været 

lærerbogsorganiserede opgave eller debatter har undervisningen været båret af stor hjælpsomhed og stort 

engagement både fra elever og læreres side. 

Gennem samtale med både skolens lærere og skolens leder har jeg fået et billede af at lille Egede friskole er 

meget bevidste om at skulle håndtere de udfordringer en moderne skole må stå overfor. På de daglige 

morgenmøde grundfæstes en tydelig bevidsthed om, at skolen har et fælles ansvar for både den daglige 

undervisning og den generelle trivsel på skolen.  

Jeg har gennem mine besøg på Lille Egede friskole på at alle måder mødt dygtige, målrettede og 

velforberedte lærere. Og både i undervisningen og samværet generelt, herunder frikvarterer og 

morgensang fornemmes det tydeligt at samværet bygger på gensidig respekt eleverne imellem og mellem 

lærere og elever. Dette understreges bla. af tonen til morgensang, hvor små som store tør tage ordet uden 

at være generte, og hvor koret uden varsel tør stille sig op fremføre et ikke helt færdigtøvet program uden 

at generes overfor kammerater. På denne måde sker en tydelig træning i at begå sig trygt i et fællesskab på 

tværs af klasser. Herudover demonstrerer skolens deltagelse i skolevalg og ikke mindst TUDE fagets fokus 

på både nationale og globale problemstillinger, etiske dilemmaer og religiøse grundindstillinger og møder, 

at lille Egede friskole er bevidste om at tage skolens rolle som alment dannende meget alvorligt.  

Det er således min vurdering gennem de enkelte besøg i klasserne, og gennem samtale med eleverne og 

lærerne  

1. at undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen 

 2. at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen  

3. at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 

 4. at skolens undervisningssprog er dansk 

 

Jeg kan kun tilføje, at det har været en fornøjelse at få lov at træde ind i et fællesskab, der bygger på så 

megen spørgelyst og velvilje. Jeg er blevet mødt af en nysgerrighed fra børnenes og en dejlig samtalelyst fra 

lærernes side.  Og tak for en dejlig morgensang. 

 

Osted 18. april Laura Lundager Jensen. 


