
 

Tilsynserklæring 2015/2016 

Lille Egede Friskole  

Skolekode: 331008 

 

Som forældrevalgt tilsynsførende på Lille Egede friskole er min opgave at føre tilsyn med og udtale 

mig om: 

1) skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med hvad, der 

almindeligvis kræves i folkeskolen 

2) elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk  

3) undervisningssproget er dansk 

4) skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre 

samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 

menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 

 

Min erklæring er baseret på: 

 2 besøg på skolen, onsdag den 4. november 2015 og torsdag den 3. marts 2016 

 Overværelse af morgensamlinger 

 Samtaler med elever 

 Samtaler med lærerne  

 Adgang til årsplaner 

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

 

Mine besøgsdage dækker over en emnedag og en skemadag. Begge dage er tilbagevendende og 

skemalagte. Det har været muligt at identificere både engelsk, dansk og matematik på mine besøg. 

Dagene har tilsammen givet mig mulighed for at se variation og fordybelse i det samlede 

undervisningstilbud.  

 

På mine besøgsdage har jeg overværet: 

 

O. klasses arbejde med de fem sanser. Gennem leg og samtaler, blev der konkluderet, at dufte 

fremkalder minder og er en vigtig hukommelsessans. 

Der blev endvidere forberedt et besøg på Sorø Kunstmuseum. 

 

Første klasses arbejde med sang og rytme. Der blev arbejdet med stemmetræning og der blev 

arbejdet med grundrytmer, der senere skulle omsættes til instrumentundervisning. 

 

2. klasse der var i gang med forberedelse af det store julespil, der skulle opføres til den fælles 

julefest 

Der blev fordelt roller på en meget demokratisk vis, hvor eleverne bød ind med argumenter og 

forståelse for helheden 

 

5. klasse, der så filmen ”Drengen, der ville være bjørn” 

 

6. klasse gennemgik hjemmearbejde, som omfattede novelleskrivning. Temaet var ” Tilbage til 

fremtiden” Novellerne skulle tage udgangspunkt i tiden 1985. Teksten blev vist på projektor og 

novellerne blev læst højt. Der blev snakket meget om de tidstypiske elementer, der optrådte i 

teksterne. Eleverne kom vidt omkring, og der blev stillet relevante spørgsmål, bl.a om hvilke 

kameraer der var tilgængelige, hvor fandt man viden og fakta, posthusets betydning, åbningstider i 

butikkerne. Eleverne udviste gode evner i perspektivering og var velargumenterende i samtalen, der 

foregik på klassen. 

 

Fællesfortælling for 0. – 6. klasse. Fællesfortælling er en tilbagevende begivenhed, hvorfor også en 

del elever var velforberedte, idet de havde taget diverse udgaver at forskellige siddeunderlag med i 

samlingssalen. Temaet ved denne fællesfortælling var en lærers familierejse til Thailand. 

Fortællingen blev ledsaget af en række fotos, som blev vist på storskærm. 



 

Jeg har overværet aflæggelse af en læseprøve i 7. klasse, hvor eleverne rettede hinandens opgaver 

under anonymitet. 

Der var tale om en 9. klasses læsetræningssæt, og ud fra resultaterne kan jeg konkludere, at 

læsestandpunktet i 7. klasse baseret på dette træningssæt absolut ligger i den gode ende. 

LEF har indført karakterer i 7. klasse for at gøre elever og skole parat til UPV i 8. klasse 

(UddannelsesParathedsVurdering) 

 

Engelsk i 4. klasse, hvor eleverne to og to skulle udarbejde noter om makkeren til en 

efterlysningsplakat. Noterne blev til på baggrund af et materialestyret interview af partneren. 

 

Læsekursus i 3. klasse. Der blev arbejdet med både skøn- og faglitteratur. Der var intensiv hjælp til 

enkelte elever. Evalueringen af arbejdet bestod i, at der blev udarbejdet en boganmeldelse. 

 

Matematik i 4. klasse 

Der blev arbejdet varieret og inspirerende med tabeltræning. Klassen sang ”En lille and… ” for 

mig, hvilket de gik meget op i. 

Der blev arbejdet med tavleøvelser i større end, mindre end og lig med. 

 

Dansk i 4. klasse 

Der blev arbejdet med udsagnsords bøjning gennem leg, frilæsning og skriftlige opgaver. 

Børnene var meget ivrige og markerede gerne for at komme til orde, da de meget gerne ville 

”høres” i dagens hjemmearbejdet. 

 

Matematik i 3. klasse 

Der blev arbejdet med koordinatsystemet og den lille tabel som pararbejde. 

 

 

Gennem mine besøg i klasserne har jeg oplevet en hverdagen, der er 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 gode 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 28. april 2016 

 

Torben Gregersen 

tilsynsførende 


