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Som forældrevalgt tilsynsførende på Lille Egede Friskole er min opgave at udtale mig om, hvorvidt 

eleverne får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om 

skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Endvidere skal jeg påse 

om undervisningssproget er dansk 

 

Min erklæring er baseret på: 

 3 besøg på skolen, mandag den 24. november, onsdag den 28. januar og torsdag den 12. 

marts 

 Overværelse af morgensamlinger 

 Samtaler med elever 

 Samtaler med lærerne  

 Møde med skolelederen 

 Tilstedeværelse og deltagelse i samtaler på lærerværelset, morgenmøder og pauser. 

 

Mine besøgsdage har givet et varieret billede af det samlede undervisningstilbud på Lille Egede 

Friskole.  

Jeg har således besøgt skolen på en almindelig skemadag, en emnedag og en faglærerdag. Det har 

givet gode muligheder for at få et godt indblik i Lille Egede Friskoles varierede 

undervisningstilbud. 

 

Jeg har således kunne overvære: 

 TUDE-time (Tema/Undren/Debat/Etik), hvor Syrien krisen dannede omdrejningspunkt for 

en global politisk problemstilling. Gennem indsigt i de historiske sammenhænge og de 

religiøse problemstillinger mellem shiaer og sunnier blev elevernes forståelse for den 

politiske dagsorden forsøgt skærpet.  

 Positionssystemet og plus-algoritmen i 2. klasse 

 Rumfangs beregninger i 7.-8. og 9. klasse 

 Et dansk forløb i overbygningen med temaet ”Dokumentar”, hvor der blev arbejdet med 

film, lyd og analyse 

 Projektopgave i 8.-9. klasse.  

I den obligatoriske projektopgave i 9. klasse skal eleverne arbejde i fem sammenhængende 

dage. Eleverne skal løse en problemstilling, som de selv er med til at formulere. 

Problemformuleringen går på tværs af skolens fag og emner, og læreren tilrettelægger og 

differentierer undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs mulighed for at arbejde 

med:  

 -en problemstilling 

 -opgavens indhold 

 -arbejds- og undersøgelsesformer 

 -kilder og materialer 

 -udtryks- og formidlingsformer 

 -at fremstille et produkt 

 -at gennemføre fremlæggelsen 

Temaet for årets projektopgave var: Os og dem. 



Jacob og Emilie arbejde med problemet Israel og Palæstina. Deres problemformulering 

lød: ”Hvordan kan det være, at konflikten imellem Israel og Palæstina stadig er aktuel, 

når Verdenssamfundet vedholdende har presset parterne til at finde en løsning? ” 

 Multimodal tekstarbejde i 5. klasse

Modalitet betyder måder at udtrykke sig på, bruges mere end én modalitet, kaldes det en 

multimodal tekst. 
Moderne medier, multimodale udtryk og interaktive kommunikationsformer påvirker 

afgørende vores dagligdag og forestillinger om, hvad der er god viden og læring. Derfor er 

det nødvendigt at inddrage de nye teknologier og tage medierne alvorligt gennem 

inddragelse af disse i undervisningen. Det giver eleverne mulighed for at kunne forholde sig 

reflekterende til deres eget liv og udvikle sig som mennesker.  

Den enkelte har behov for at forstå sig selv og de øvrige aktører på nettet. At gennemskue, 

hvem der kommunikerer med hvem, på hvilke præmisser og i samspillet mellem intentioner, 

udtryksformer og handlinger, er vigtige i den aktuelle it-omverden. 

 Eventyr i 4. klasse. Her blev der arbejdet med padlet.com og mindup.com. Gode, små IT 

værktøjer, der understøtter vidensdelingen. 

 Det gode billede og den gode tekst i 3. klasse. Der blev taget billeder, diskuteret, udvalgt, 

beskåret og skrevet faktuelle og fiktive tekster. Der blev arbejdet med kompetenceområdet 

fremstilling, der omfatter de seks færdighed- og vidensområder: håndskrift og layout, der 

fokuserer på at skrive i hånden og på tastatur. Forberedelse, der fokuserer på ideer til 

indhold og form i teksten. Fremstilling, der fokuserer på at producere tekster. Respons, der 

fokuserer på at give konstruktiv respons på hinandens produkter. Korrektur, der fokuserer 

på at gøre teksterne klar til modtagerene. Præsentation og evaluering, der fokuserer på at 

fremlægge en tekst for andre og vurdere proces og produkt. 

 Engelsk i 1. klasse   

Cornflakes, sandwich, ketchup, peanuts, bacon, burger, sweater, t-shirt, jeans, fleece, tennis, 

badminton osv. Engelske ord, som er en naturlig del af børns vokabularium. Med 

skolereformen blev engelsk fra 1. klasse obligatorisk i folkeskolen. LEF har derfor også 

indledt undervisningen fra 1. klasse. Grundstenene i tidlig sprogstart er en masse gentagelser 

og ikke mindst tålmodige og forstående voksne. På min besøgsdag havde 1. klasse gæster 

fra Irland. Her fik eleverne mulighed for at vise deres kunnen ud i det engelske. Der blev 

sunget, der blev talt og der blev lyttet med glæde og begejstring. 

 Oktetregel og iondannelser i 8. klasse. Der blev arbejdet med modeller af atomers 

elektronstruktur og sammenhængen mellem grundstofferne i det periodiske system. 

Elektronstrukturen i 8. hovedgruppe dannede grundlag for elevernes arbejde med 

iondannelse og ionforbindelser. Gennem dette arbejde fik eleverne forståelse for 

sammenhængen mellem grundstoffers valens og deres kemiske egenskaber. Arbejdet danner 

også grundlag for elevernes forståelse for at afstemme og forklare kemiske 

reaktionsskemaer. 

 6. klasse var travlt optaget af at skille gammel elektronik, for bagefter at samle delene i nye 

skulpturelle figurer. Emnet gav rum for det eksperimenterende og gav mulighed for redesign 

af skrotmaterialer. 

 

Gennemgående for undervisningen er fokus på den digitale dannelse. Ud over arbejdet med de 

basale færdigheder af IT, bliver der også arbejdet ihærdigt på at træne kompetencer i kritisk 

informationssøgning og i tolkning af de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Der 

arbejdes også gennemgående med web2.0 som gør it-brugeren aktør i en it-verden. Dette støtter i 

høj grad eleverne i tilegnelsen af en digital og tidssvarende dannelse. 

 

Et andet væsentlig træk ved undervisningen på LEF er, at hverdagen er præget af en respektfuld 

omgangstone mellem lærer-elev og elev-elev.  

Respektfuld kommunikation fører til anerkendelse af eleverne som selvstændige mennesker med 



egne ønsker, holdninger og behov, samt at eleverne trygt kan udtrykke ønsker, følelser, tanker og 

meninger. Udvikling af demokratiske kompetencer er uden tvivl afhængig af undervisnings-, 

arbejds- og samværsformerne. 

 

Samlet vurdering 

Jeg har også i år under mine besøg på Lille Egede Friskole mødt fagligt kompetente og engagerede 

lærere, der leverede veltilrettelagt undervisning.  

Jeg har oplevet et velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om den enkelte. Skolens 

undervisning bygger på en positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på bedste vis til at 

lære. 

 

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg derfor konkludere, 

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 

 

Gørlev den 22. april 2015 

 

Torben Gregersen 

tilsynsførende 


