
 

Tilsynserklæring 2014  

 

Som forældrevalgt tilsynsførende på Lille Egede Friskole, kan jeg hermed bekræfte, at jeg har ført 

tilsyn med undervisningen på skolen i perioden april 2013 til april 2014. Tiden mellem skolens to 

ordinære generalforsamlinger. 

Jeg har udøvet tilsynet i den nævnte periode ved et par besøg på skolen. 

Tilsynet er endvidere baseret på: 

 

-skolens pædagogiske værdigrundlag 

-skolens hjemmesides beskrivelse af undervisning 

-faglige målsætninger og intentioner 

-læseplaner for alternative fag 

-undervisningens organisering 

-adgang til FRONTER 

 

Tilsynsbesøgene har foregået ved, at jeg har overværet den sædvanlige undervisning i en række fag 

og klasser. 

 

I løbet af skoleåret har jeg besøgt skolen 3 gange.  

Besøgene er faldet på onsdag den 30. august, 4. november og 17. januar 

Alle gange har været anmeldt. Udover at overvære undervisningen har jeg drøftet skolens 

undervisningsplaner, timefordeling og øvrige tiltag med skolelederen.  Første gang jeg besøgte 

skolen var halvdelen af skolen på lejrskole. Der var derfor god tid til at drøfte skolens vilkår og få 

en indføring i skolens værdier. Gennem en grundig rundvisning fik jeg endvidere indsigt i de 

fysiske grundvilkår for undervisningen.  

 

Mine besøg på skolen er begyndt med morgensangen. Hver morgen synges to danske sange, og der 

gives praktiske meddelelser inden eleverne starter på resten af skoledagen. Jeg fornemmer en god 

og tryg stemning, og jeg ser, at selv helt små elever tør ytre sig.  

 

Ved besøgene forsøger jeg at komme bredt omkring klasserne og fagene. Nogle gange følger jeg 

hele lektionen, andre gange bliver det til et kort besøg, hvis jeg fornemmer, at jeg kan skabe et 

fornuftigt billede af undervisningens indhold og organisering. 

 

Mandag den 4. november 

Biologi 9. klasse 

Emnet var næringssaltes udvaskning. 

Lærerens oplæg var optakt til et besøg til et nærliggende vandhul, hvor der skulle fortages en række 

forsøg for at belyse emnet. Eleverne fik læseopgaver, som var lagt op på FRONTER. Ikke alle 

havde adgang til en device, så opgaven kunne løses. 

 

Dansk 1. klasse (barselsvikar med 14 dage på skolen) 

Klassen arbejdede fælles på bogstavet P. Der blev klappet stavelser. 

Arbejdet blev afbrudt af tre gange rundt om bygningen.  

Herefter blev der arbejdet i skrivebogen. 

 

Dansk 2. klasse 

Meget struktureret og varieret time. 

Eleverne vekslede mellem skriftligt arbejde, oplæsning, korlæsning, genfortælling, stavelsesarbejde. 

Læreren brugte tid på at gøre alle eleverne opmærksomme på, at læselektierne og lektierne til 

arbejdsbogen kunne findes på FRONTER. 

 

Matematik 4. klasse 

Tavlegennemgang af decimaltal. Der var ivrig snak mellem elever og lærer omkring lotteri. 



Eleverne afsluttede timen med individuelt arbejde i deres matematikbog. 

 

Fortælling i 5. klasse 

Igen et af de fag, som de frie skoler underviser i, som ikke findes i folkeskolens fagrække. Dog vil 

mange af de emner, der tages fat på i fortælletimerne kunne genfindes i en den humanistiske 

fagblok i folkeskolen. 

Emnet, der dannede rammen om timen, var de ti plager i Ægypten. Det fremgik klart af elevernes 

engagement og begejstring, at de havde taget fortællingen til sig. Der var mange undrende 

spørgsmål og refleksive indlæg i klassesamtalen. 

Læreren fortalte videre om udvandringen fra Egypten. 

 

Fysik 9. klasse 

Eleverne arbejdede i smågrupper med emnet syrer og spændingsrækken. 

 

Fredag den 17. januar 

Her overværede jeg en TUDE time (Tema/Undren/Debat/Etik). Det er jo ikke et fag, man kender fra 

folkeskolens fagrække, men er en af de friheder, den frie skole stadig har ret til at benytte. En fri 

skole kan nemlig give undervisning i fag og emner, som ikke findes i folkeskolen, når blot det 

forudsættes, at det bidrager til opfyldelse af skolens egen målsætning og elevernes alsidige 

udvikling. 

7.-8.-9. klasse havde besøg af en medarbejder fra kommunen i forbindelse med anlæggelsen af 

cykelstien. Medarbejderen gennemgik cykelstiprojektets elementer. Oplægget gav eleverne en god 

forståelse af, hvor omfattende projektet er, hvor mange forskellige faggrupper, der er involveret og 

hvor omstændigt et lille projekt som en cykelsti kan være med planlægning, ekspropriation, 

budgetter og tidsplaner. Oplægget gav eleverne en fantastisk mulighed for at forstå kompleksiteten i 

vores samfund. Flere elever kvitterede med gode spørgsmål til kommunens repræsentant. 

Matematik 7. klasse 

Klassen arbejdede med rumfang som overordnet emne. Der blev arbejdet med 3 dimensionelle 

tegninger, målestoksforhold, forskellige benævnelser og formler. 

Undervisningen var tavleundervisning og centreret omkring læreren. Der blev samlet op på 

gårsdagens hjemmearbejde. 

Engelsk 6. klasse 

Her mødte jeg en engageret undervisning med god interaktion med eleverne. Dagens tekst handlede 

om det amerikanske fænomen: Cheerleaders. 

Lektionen var et miks af samtale på engelsk, oplæsning og oversættelse og diskussion med afsæt i 

en række YouTube klip. 

Engelsk i 4. klasse (barselsvikar) 

Her arbejde børnene selvstændigt i deres skriftlig bøger: Let’s do it. Læreren fungerede som 

konsulent i lektionen og gik rundt til de mange fingre. 

 

Med udgangspunkt i ovenstående og med henvisning til §9 i lov om friskoler og private grundskoler 

vedr. tilsyn vil jeg her tilkendegive, at jeg anser elevernes standpunkt i fagene dansk, matematik og 

engelsk for at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Ud fra en helhedsvurdering anser jeg i øvrigt skolens samlede undervisningstilbud for at stå mål 

med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Jeg mener at skolen, som loven foreskriver, gennem undervisningen og de øvrige tiltag, skolen 

sammen med forældrekredsen står for, forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og 

folkestyre, hvor de kan tage aktivt del i de demokratiske processer.  

Jeg kan bekræfte, at undervisningssproget er dansk. 

 

Gørlev den 8. april 2014  

 

Torben Gregersen 

Tilsynsførende 

 


