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Foretaget tilsyn den  17.1, 2.2, 8.4 2014   
 
Tilsyn i følgende klasser: 
Dansk 1.kl., 2.kl., 4.kl. 
Engelsk 3.kl., 5.kl., 8.kl. 
Matematik 2.kl., 6.kl. 
Tysk 8.kl. 
Musik 4.kl. 
Filmlejrskole 9.kl 
3 vidt forskellige morgensange 
 
børnene trives, børnene lærer, børnene lever 
 
’Det er dejligt at gå i skole, for der lærer man.’ Sagt af en pige i 2.kl.  Et lille meget 
præcist udsagn om en særdeles væsentlig del af skolens liv. At trivsel og læring 
følges ad, det er veldokumenteret – dermed følger også respekten for sig selv, 
for hinanden og fællesskabet. Fællesskabet som en af grundstenene for friskolen  
og  jo for hele samfundet. 
 
Fællesskabet begynder om morgenen, når man kommer til skolen. Venlige børn 
og voksne siger god morgen. En gang havde jeg lånt borde, der skulle sættes på 
plads, og straks var der børn, der gerne ville hjælpe, skønt de dårligt ved hvem 
jeg er. Denne ånd er ikke en selvfølge på en skole , tro mig – men det er den 
rigtige, som man bliver glad og positiv af. 
Fællesskabet fortsætter om morgenen til morgensang. Nogle gange er sangen 
måske en salme, der ikke er nutidig og hvor sproget er svært. Men det hører 
også med til vores fælles kulturarv . Og ord man ikke forstår, kan fæstne sig som 
lydindtryk, som man ikke skal underkende. Et møde med poesien. At børnene så 
kun brummer lidt med er underordnet. Få derefter følger jo måske en børnesang 
eller rap som ’tasken på ryggen’, der kan få det til at svinge. Eller hele skolen får 
pludselig indsigt i reklameverden. 8 kl. havde arbejdet med reklamer og lavet 
meget fine reklamefilm. Disse er udtryk for en multimodal faglighed, formidlet 
for alle. At arbejde med medier er jo netop et af de helt store fokusområder i dag.  
Og dette er  jo morgensangens væsen her på skolen. At mange slags fagligheder 
som musik og sang, oplæg og drama, film og fortællinger alle er en del af  de 
oplevelser der styrker fællesskabet. 



Jeg var en time i 9.kl som med glæde og stolthed berettede om deres enestående 
filmprojekt. Ud over selve produktet, filmen og dens meget høje faglighed var jeg 
virkelig imponeret over hvor velformulerede de unge mennesker reflekterede 
over dette forløb. Hvordan det havde påvirket klassen, deres fællesskab, hvor 
hårdt arbejde det havde været (også den efterfølgende projektopgave) og hvilke 
tanker de gjorde sig om fremtiden. Kombinationen af hårdt arbejde og et 
fantastisk resultat, at noget kan betale sig, er vigtigt at kunne tage med sig for 
9.kl., når de nu forlader skolen til sommer.  
 
Det er en fornøjelse at være i de små klasser, hvor børnene altid præcis ved, 
hvad de skal lave. Aktiviteterne er delt op i overskuelige enheder, så også 
’kedelige’ opgaver bliver overkommelige – fx ringer uret i 2.kl., og så byttes der 
uden nogen forvirring eller uro. Der læses og skrives og løses mange opgaver. 
I matematik har jeg overværet værkstedsundervisning med slanger, æg og 
terninger og også med meget motiverede børn. Og når timerne kan udnyttes så 
optimalt i en så rar og anerkendende atmosfære kan jeg jo kun igen påpege, at 
jeg kommer på mange skoler og at dette ikke er en selvfølge. 
 
Også i de større klasser er der meget tydelig angivelse af hvad der forventes i 
timen og som lektier. Netop tydelige målsætninger og efterfølgende feedback er 
med til at øge læringen hos børn. I 6.kl. fik langt de fleste elever da også styr på 
at regne med brøker og ingen var i tvivl om hjemmeopgavernes art og omfang. 
 
I fremmedsprog er variationen af opgaverne stor, fx arbejde med film, CL-
strukturer, bograpporter, traditionelle opgaver osv. Lærerne er meget dygtige til 
at tale henholdsvis engelsk og tysk og er meget velforberedte. Ærgerligt er det 
altid, når der opstår tekniske problemer – det giver altid spildtid og uro, men er 
nok  et vilkår, der ikke kan undgås.  
Børnene i 3.kl. er meget glade for engelsk, motivationen er helt i top. En dreng 
sagde fx ’ jeg elsker engelsk, især når vi går rundt og skal spørge hinanden om 
forskellige ting.’ 
 
Derudover har jeg op levet en fantastisk musiktime med gang i den, og en lærer, 
der har fuldstændig styr på det. Eleverne ved hvad ’kanin’  er  og  hvad ’hep’ 
betyder og øvede sig i den time jeg var der på en 4-stemmig kanon. Igen høj, høj 
faglighed! Som musiklærer  gennem 30 år, kan jeg kun sige, at dette fag er 
skolens sværeste, men måske det vigtigste!  
 
Så  ja, skolen lever op til de mål man forventer i folkeskolen. Undervisningen 
foregår på dansk og foregår i en demokratisk ånd. Til august får vi nye fælles 



mål, såkaldte læringsmål og kompetencemål, men mon ikke Landsgrav Friskole 
fint lever op til dem også. 
 
Det er med vilje jeg ikke har nævnt Beriths fravær. For jeg har overhovedet ikke 
mærket at hun ikke var der. Dette skyldes ikke Beriths uomtvistelige kvaliteter, 
men at lærerne og ikke mindst Ditlev får det hele til at glide stille og roligt. I det 
mindste ud af til! 
 
Og nu slutter jeg så, inden jeg næsten fik begyndt. For dette er min sidste 
tilsynserklæring. Udover mit arbejde som pædagogisk konsulent har jeg  fået 
tilbudt noget forlagsarbejde i et omfang, der ikke gør det muligt også at være 
tilsynsførende. Det har været super spændende og dejligt at lære jeres børn og 
skolen godt at kende. Mange tak for tilliden. 
 
Slagelse den 28.4.2014 
Ulla Krogsgaard  
Pædagogisk konsulent i fremmedsprog, internationalisering, musik 
ukr@ucsj.dk 

 
 
 
 
 
 


