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Landsgrav Friskole blev oprettet i 1869 kun 18 år efter, Kold oprettede den første grundvig-koldske 
friskole på Fyn. 147 års skoletradition er mange år, og selvom jeg kun har været med de senest 12, 
er Landsgrav Friskole blevet en del af min bevidsthed på samme måde, som den er blevet det for 
mange lærere, forældre og børn gennem tiden.  
 
Jeg har overværet undervisning i alle skolens klasser i forskellige fag som dansk, engelsk, 
matematik, fysik/kemi, tysk, musik, billedkunst og idræt. Desuden har jeg været inde og observere 
undervisning på tværs af klasser i forbindelse med projektugen i uge 6, hvor jeg også overværede 
projekfremlæggelser fra elever.  
 
I den tid, jeg har fulgt Landsgrav Friskoles udvikling, er der sket meget. Det er en skole i konstant 
udvikling, hvor der bliver afprøvet forskellige undervisningsformer, og det opfatter jeg som positivt; 
en skole, der ikke udvikles, afvikles.  
Jeg har i alle årene mødt nysgerrige og interesserede mennesker på Landsgrav Friskole; der er god 
stemning, og skolens værdier relationer og et forpligtende fællesskab ses i omgangen mellem de 
mennesker, der hver dag mødes.  
 
Samtidig sker der en faglig udvikling for både ansatte og elever, når skolen vælger at arbejde med 
eksempelvis projektarbejdsformen på alle trin, som det skete i uge 6. Jeg overværede 
undervisningen den 9.2.17, hvor jeg blev mødt af mere end almindeligt begejstrede elever især i 
indskolingen. Sjældent har jeg mødt så stor stolthed over eget arbejde.  
Det er dog ikke kun på besøg i projektuger, jeg møder engagerede elever. Jeg møder ofte elever, 
der fortæller, fremlægger og deltager aktivt i undervisningen, og for hvem fx gruppearbejde er en 
helt naturlig og produktiv arbejdsform. I samtaler med elever i og uden for undervisningen får jeg 
indtrykket af interesserede og engagerede børn og unge, som godt kan lide at gå i skole.  
Undervisningssproget er dansk, men engelsk og tysk benyttes i de pågældende fag. Landsgrav 
Friskole har et fagligt højt niveau, men samtidig formår lærere og elever at skabe kreativitet i 
dagligdagen. Jeg vurderer, at skolens undervisning står mål med, hvad der almindeligvis forventes i 
folkeskolen.  
 
Til 9.-klassesprøverne i 2016 lå elevernes resultater i de bundne prøver over landsgennemsnittet – 
faktisk en hel karakter over landsgennemsnittet. Landsgrav Friskole: 8,05. Landsgennemsnittet: 
7,09. Dette resultat går godt i tråd med det indtryk, jeg har fået, når jeg har overværet 
undervisningen.  
Kresten Kold skabte de frie skole, fordi han havde en vision om, at elever skulle tilegne sig viden på 
en anden måde end gennem udenadslære og terperi; han mente, at nysgerrigheden, fantasien og 
legen skulle være drivkraften for læring. Landsgrav Friskole har løftet sin arv og tilbyder et fagligt 
højt niveau via kreative tilgange til undervisning.  
 
Jeg takker generalforsamlingen for den tillid, som den har vist mig gennem årene, og ønsker skolen 
al held og lykke i fremtiden.  
 


