
I biologi i 8/9 klasse var emnet gæring. Der skulle laves forsøg, og der blev uddelt kompendium. Læreren udviste 
god faglighed og var velforberedt.
I geografi i 5/6/7 klasse skulle eleverne prøve at læse kort. De fik udleveret et billede af skoleområdet set fra oven. 
Fokuspunkter var verdenshjørner, tidspunkt på dagen, skygger, længder m.m. Eleverne skulle ligeledes måle et 
areal op ved hjælp af egne antal skridt på 100 m. Fin opgave som eleverne gik godt i gang med.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Udover musikundervisning har 3/4 kl. korundervisning. I den time jeg overværede, var eleverne, både drenge og 
piger, i gang med at øve til Luciaoptog. Det kan lyde som en let opgave, men både at huske tekst, synge og gå er 
faktisk en disciplin der kræver koncentration og opmærksomhed. 
I idræt i 0/1 kl var der høj aktivitet. Der blev arbejdet med boldbasis og med redskabsbane/behændighed. Jeg har 
bedt skolen om at have fokus på hygiejne og sikkerhed i forbindelse med idrætsundervisningen. 
I 5/6/7 klasse overværede jeg en fin time i håndværk/design med "Stringart" - læreren var meget velforberedt 
med oplæg med inspirerende billeder, og alle materialer var gjort klar, så eleverne kunne komme hurtigt i gang. 
Eleverne nød arbejdet med hammer, søm og garn.
Skolen har i år givet mere tid til deres teateruge for at give den større faglighed, mulighed for mere fordybelse og 
dermed større kvalitet. Skolen har i løbet af året flere emneuger. Emneugerne er mål-beskrevet.
P.g.a. corona kom jeg ikke på tilsynsbesøg i marts, hvor det var planlagt, at jeg skulle overvære mere 
musikundervisning, idrætsundervisning og fysik/kemi.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

Jeg har overværet da i 5/6/7  klasse. Læreren var meget velforberedt og struktureret. Der var gode læringsopslag i 
klassen. Ugeskema for eleverne hvorudfra de kunne vælge opgaver. Der var en klar beskrivelse af mål og midler. I 
dansk i 5. klasse overværede jeg en time, hvor eleverne arbejdede med digte. Formål for timen var skrevet op på 


