
Tilsynsførendes beretning ved generalforsamling på Landsgrav Friskole den 

23.4.2013 
 

Tilsyn er udført den 22.1 og 22.2 2013 et tredje planlagt tilsyn måtte aflyses pga. lock-

outen. 

Under besøgende har jeg overværet undervisning i følgende klasser: 

 

1 dansk og fortælling 

2 dansk 
5 matematik 
6 matematik 
7 matematik 
8 engelsk 
9 dansk 

Besøg i BH på deres 100- dags fest 

 

At komme på besøg på Landsgrav Friskole er en fornøjelig og positiv oplevelse. Det første  

der falder i øjnene er de usædvanlige flotte skiftende udstillinger af børnenes arbejder i fx 

billedkunst, håndarbejde eller måske dansk.  Man bydes velkommen af mange, børn og 

voksne - også med et ' hvem er du' eller ' skal de voksne have karakterer?' Stemningen er 

venlig og meget åben.  

 

Når Berith til morgensang griber i verdenshistorien og spørger eleverne om, hvad der 

skete i går - og en skov af hænder ryger op, især fra de mindste, vidner det  om at man , 

selv om man er lille gerne vil tage ordet og fortælle at Barack Obama er blevet genvalgt - 

så fortæller det noget om skolens intention om, at ville opdrage til den fælles dialog, til 

fællesskabet, og hvor alle kan bidrage, uanset højde og drøjde. Skolens ånd kan 

sammenfattes i denne morgensang. For ud over spørgsmålet om en så vigtig demokratisk 

begivenhed som et valg, går Berith videre og fortæller alle om den amerikanske forfatning. 

Kedeligt! Nej - for Beyonce var der jo, og mens Berith taler har Ditlev fået IT til at spille og 

dermed Beyonces fortolkning af den amerikanske nationalsang ' The Star spangled 

banner', som lyder i højtaleren - særdeles aktuel, verdenshistorie i børnehøjde og 

demokratiet i højsædet. 

 

Gennem samtaler har jeg lært meget om Landsgrav Friskole anno 2013, det er jo 3 år 

siden min yngste datter forlod skolen og 12 år min ældste datter gik ud af dengang 7.kl. 

 

Og i mit virke som pædagogisk konsulent kommet jeg på rigtig mange skoler og har 

kontakt til rigtig mange lærere - så mit spejl er temmelig stort. 

 



Jeg har set og hørt om alle de tiltag, værdier og visioner der præger den moderne friskole 

af i dag. Meget positiv overrasket er jeg over den systematiske tilgang skolen har valgt at 

gå til læseindlæringen - forudsætningen for et helt skoleforløb, ikke kun i dansk, men i alle 

fag. Pia er uddannet læsevejleder, og der er kontakt med læsekonsulent Merete Brudholm 

og Tine Rusotti, så der nu på skolen er en læsepolitik og vejledning i samtlige klasser. Det 

er ret imponerende.  Og det afspejler sig fysisk i klasserne og det pædagogiske rum, dvs. 

på væggene er der faglige ord, begreber, genretræk osv. og i reolen står frilæsningsbøger 

ordnet efter lix-tal, i hvert fald i de mindre klasser. 
 

De overordnede visioner, som diskuteres og siden implementeres afspejles også i det 

kommende byggeri - virker spændende og lovende for børnenes trivsel og læring. 

 

Og nu til netop børnene. 

Da jeg listede ind i 1.kl. midt i dansktimen var der musestille, alle var fordybet i hver sit, 

alle vidste præcist hvad der forventedes af den enkelte. Ingen tvivl om at denne fordybelse    

gav rum for megen læring. Da koncentrationen var ved at slippe op kom der gang i 

boldene og børnene skulle finde antonymer, altså modsætninger og kaste til hinanden.  

 

Gang i den på den meget positive måde var fortælletimen også i 1.kl. Det handlede om 

eventyret nattergalen, og der var rigtig mange der gerne ville give deres besyv med. 

Fortællingen kan noget magisk, når den rammer rigtig - og det gjorde den den dag. 

 

Også i 2.kl var der engagement og aktivitet, læsero parret med at skrive og rime. Det var 

jo bare heldigt at ungerne accepterede at jeg også måtte hjælpe lidt, hvis jeg kunne. Hver 

elev vidste hvilken sværhedsgrad frilæsningsbøgerne skulle have for netop ham /hende - 

og en del var imponerende svære.  

 
Dansk i 9. kl. var helt anderledes, da havde man nemlig gang i den mystiske roman Intet, 
hvor tolkningen var i fuld gang. For at sikre alles aktivitet var undervisningsformen dels 

klasseundervisning med opfølgende gruppearbejde. 

 
Og i de matematiktimer jeg deltog i i fx 5. -6. kl herskede der en ro og fordybelse. Jeg talte 

med nogle elever. En pige sagde: det her er meget svært, jeg kan bedre lide dansk - og en 

dreng sagde ' jeg elsker det, bare vi havde mere matematik' og sådan er virkeligheden jo, 

og spørgsmålet er om man så, som Fælles mål kræver det, kan nå niveauet hos den 

enkelte. Man skal her huske på at der i en normalklasse oftest er 4 års spredning. En stor 

mundfuld kan man med rette hævde, men på Landsgrav Friskole prøver man og stiler man 

efter målet, bl.a ved mange forskellige evalueringsformer, der viser den enkeltes 

fremskridt.  



 

Sluttelig deltog jeg i engelskundervisning som bestod af fremlæggelser om tema 

generation gap. En pige fremlagde om The evolution and the internet. Et stort emne. 

Eleverne lyttede opmærksomt på hinanden. Flere stod på tur - nogle var ikke klar: dette er 

også et billede af i dag. Elever der ikke altid gør lige det lærerne forventer, det ville også 

være meget kedeligt for lærerne. 

 

Lad os håbe denne unødvendige konflikt snart er slut, så Landsgrav Friskoles elever igen 

kan få undervisning. Den undervisning der foregår på dansk, og der i høj grad står mål 

med Folkeskolen i en demokratisk ånd, med lærere der er meget dedikerede og en ledelse 

der har store visioner for en grundtvigsk friskole i en moderne tid. 
 
 
 
 
Ulla Krogsgaard 
Slagelse den 24.4.2013 
 


