
2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Alle tilsynsbesøg er foretaget under coronapandemien, hvor skolerne har været underlagt diverse restriktioner og 
nødundervisning. Der har ikke været mulighed for de daglige samlinger og fællesskabende aktiviteter som skolen 
plejer at have. 

Oure Friskole begynder dagen med gåtur i de forskellige undervisningsgrupper. Her er der god mulighed for at tale 
med eleverne og eleverne kan tale sammen. Desuden kan der gives meddelelser m.m.

Skolen gør sit bedste, for at give eleverne en god undervisning og en god skolehverdag, på trods af store 
udfordringer med elevtal, økonomi, lærerskift, m.m. Det giver ekstra arbejde/udfordringer for de lærere der nu 
underviser eleverne. Desuden undervises der 3 klassetrin sammen, hvilket giver øgede udfordringer i forhold til 
planlægning og differentiering. Eleverne virker trygge og glade. 

Jeg føler mig altid meget velkommen på Oure Friskole. Både elever og personale er imødekommende og 
tillidsfulde. Fra elevernes side er der stor lyst til at snakke og fortælle og lærerne er meget interesserede i at 
udveksle såvel pædagogiske som mere værdimæssige tanker.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske 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.


