
I dansk i 4/5 klasse arbejdede de med åbne/lukkede spørgsmål - først i en fælles snak på klassen med mange 
eksempler . Eleverne skulle herefter arbejde i grupper med opgaver. Den fælles opsamling, vidnede om, at 
eleverne havde forstået emnet. Læreren var tydelig og velforberedt.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning

Jeg har læst lektionsplaner. I matematik i 2/3 klasse benyttes varierede undervisningsmetoder. Eleverne er gode til 
og glade for at arbejde kreativt. Jeg overværede en time, hvor emnet var vinkler. Først fælles oplæg på tavlen, 
derefter skulle eleverne ud og fotografere vinkler. Det var eleverne meget optaget af, og den efterfølgende snak 
vidnede om, at de havde lært  og forstået begrebet vinkler. I 8/9 klasse arbejder eleverne opmærksomt og 
koncentreret. Der er en god relation mellem læreren og eleverne. I en af de timer jeg har overværet, blev der 
arbejdet med moms. Først fælles oplæg og snak, derefter selvstændigt arbejde i it- baseret program. Eleverne 
arbejder selvstændigt og læreren har en fin fornemmelse for, hvilke elever der har behov for hjælp.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Jeg har læst lektionsplaner. I en time i 8/9 klasse arbejdede de med emnet "Power your body". Læreren 
gennemgik timens indhold. Derefter brain storm over emnet for at få alle elever motiverede og komme til orde. 
Herefter skulle eleverne lytte og forstå en tekst for at kunne svare på udsagn og spørgsmål. Læreren brugte CL 
metode til at arbejde med udsagn og synonymer - hvorved alle elever kom i gang. Her herskede en god 
arbejdsmoral. Læreren var tydelig og velforberedt. De digitale muligheder blev brugt hensigtsmæssigt og relevant.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen


