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Hvordan udføres tilsynet: 
 

I det forløbne år har jeg aflagt 3 besøg på skolen: den 8. oktober 2009, den 22. februar 2010 og den 

13. april 2010. 

Jeg har besøgt forskellige klasser i såvel indskolingen, på mellemtrinnet og udskolingen. Når jeg 

besøger skolen, fokuserer jeg naturligvis på de fag, som loven om friskoler kræver: matematik, 

dansk, engelsk og historie, men jeg kommer nu hele skolen rundt. 

 

Den 8. oktober 2009 begyndte med morgensang, hvilket er en dejlig tradition, der ligger i 

forlængelse af Grundtvigs og Kolds menneskesyn. Den fælles morgensamling 

med sange/salmer, ”Fadervor”, meddelelser fra lærere – i øvrigt jævnligt tilsat musikalske indslag 

eller korte fortællinger fra elever – er et mødested, der på tværs af klassetrin giver en god 

fællesskabsfølelse. 

 

Jeg har besøgt følgende klasser: 2. klasse var i dansk, og undervisningen foregik på biblioteket.  

4. klasse havde historie, hvor de hørte fortælling, herunder at gøre det ud fra en disposition.  

7. klasse havde biologi og så på den lille biotop i gården. Det blev noget anderledes, da det var fyldt 

op af affald, alger, slam og derfor ingen fisk. Men sådan er biologi også!  

8. klasse havde fysik. Det var en rolig klasse, men der manglede nogle elever.  

3. klasse havde prøve i matematik.  

7. klasse havde i dansk set film og lavede referat på computer, og det gjorde de med sikker hånd .  

1. klasse havde matematik.  

2. klasse havde sandsynlighedsregning ved terningkast, og alle var meget engageret og nærmest 

ustoppelige.  

8. klasse havde gruppearbejde med temaet ”at være ung i Danmark”, og der kom mange gode og 

kreative ting frem.  

Afslutningsvis havde jeg et møde med Vibeke Malmberg. 

 

Den 22. februar 2010 havde skolen ”Fagdag”. 2. klasse gik i dybden med eventyr. Jeg må sige, at de 

var gode til at række hænderne op, og der var derfor ro i klassen. 9. klasse havde gruppearbejde 

med eksamen. 6. klasse arbejdede med temaet ”teenager”, og det vidste de meget om! 



Undervisningen bar præg af engagement fra lærernes side - både socialt og fagligt. Alle var trygge i 
den situation, de var i, både overfor lærerne og hinanden, og de havde overskud til sjov og til at tale 
med en ”fremmed”. Ikke alle var lige velforberedte, men de vidste, hvad sagen drejede sig om og 
var vidende om, at der var noget, der ikke var i orden. 
 

Jeg har altid gjort brug af skolens hjemmeside, for der er altid god information at hente, navnlig nu 

hvor den er opdateret. Skolen har taget Intranettet i brug, så hvis man vil følge med i skolens og 

jeres børns liv, så findes der her relevante informationer.   

 

Den 13. april 2010 holdt Vibeke Malmberg, Dorte Denta og jeg møde. Vibeke Malmberg var som 

altid imødekommende til at svare på vores spørgsmål om skolens samlede liv.  

 

 

De mere udefinerbare forventninger til en skole. 
 
Når jeg besøger skolen, oplever jeg en stor grad af imødekommenhed fra både skolens ledelse og 
de enkelte lærere. Alle er behjælpelige og svarer villigt på mine spørgsmål. 
Jeg oplever engagerende og kompetente lærere, som er ærligt interesserede i såvel deres fag, som 
den enkelte elevs sociale udvikling og den enkelte elevs ansvar for det fællesskab, som en skole og 
en klasse jo også er. 
 
 
De formelle krav 
 
Jeg har den klare opfattelse, at elevernes standpunkt i såvel dansk, matematik, engelsk og historie 
står mål med det niveau, der opnås i folkeskolen. Jeg oplever også, at lærerne er optaget af de 
enkelte elevers udvikling og faglige standpunkt, samtidig med at jeg i klasserne ser spændende og 
relevante undervisningsmaterialer, som f.eks. skolens interaktive tavler. 
Jeg har videre holdt mig orienteret ved at læse skolens blad ”Månedsnyt”, der nu er blevet 
elektronisk, og ved at tale med lærere og skoleleder Vibeke Malmberg. 
Jeg tror, at I forældre ind imellem tænker, om det nu vil være nogenlunde problemfrit, når jeres 
barn efter 9. klasse skal forlade skolen.  
Ved at vælge en friskole, har man valgt en skole, der har sin egen faglighed, hvilket kan medføre, at 
der kan være ting, børnene ikke får meget kendskab til. Men til gengæld får de noget andet! Og i 
hvert fald kan jeg indenfor de områder, som jeg skal være orienteret mod, ikke pege på noget, der 
giver anledning til nogen betænkelighed. Skolen lever også op til sin egen målsætning, der er 
inspireret af Grundtvig og Kold om, at ”skolen ikke skal undervise for erhvervslivet, men for 
menneskelivet”. 
Og som loven kræver det, skal jeg sige, at undervisningen, undtaget sprogfagene, er dansk! 
 
 
 
20. april 2010. 
Lars Kistrup  


