
4.1 Uddybning

Der undervises med udgangspunkt i folkeskolen fælles forenklede mål
Lærerne er velforberedte og har gode relationer til eleverne.
Alle elever har også faget dannelse på skemaet, som bl.a. skal styrke eleverne demokratiske dannelse. Jeg 
overværede en time i 2.-3.-4. klasse hvor emnet var Halloween. Klassen kom omkring emner som død, 
allerhelgens aften, uhygge, spøgelser. Eleverne var nysgerrige, meget interesserede og spørgelystne. Timen 
sluttede med i fællesskab at digte en spøgelseshistorie. Altså at lytte og bruge sin fantasi.

I 7.-8.-9. kl. har de under overskriften Teknologi og digitaldannelse arbejdet med emnet LIGESTILLING. De har 
arbejdet sammen med Kvindemuseet i Aarhus. I den time jeg overværede, skulle de færdiggøre oplægget til 
digitalt møde med lederen af Kvindemuseet. Efter et længere forløbe havde eleverne fået formuleret 
problemstillinger og spørgsmål.  Et forløb hvor eleverne har skullet tage stilling til den digitale verden, shitstorm 
m.v., og hvor de har haft samarbejde med aktør udenfor skolen. Eleverne har haft medindflydelse og medansvar 
for forløbet. I timen styrede eleverne selv forløbet med at gøre sig klar til det digitale møde. Det gjorde de fint og 
koncentreret. Læreren vejledte 9. klasse, som arbejdede med deres dansksynopsis. Altså et forløb med 
medbestemmelse, medansvar, dialog og samtale i centrum.

Mandagen er helliget - Oure Friskole i Verden - Her er hensigten at arbejde tværfagligt med udgangspunkt i 
verdensmålene, og hvor fagene dansk, historie, samfundsfag og religion skal inddrages. Det bliver spændende at 
følge, hvordan dette vil folde sig ud.

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige 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.

5.1 Uddybning

I år har jeg har overværet undervisning i fysik/kemi i 6./7. kl. og i 8./9. klasse. 

I 6./7. kl.skulle eleverne få en større forståelse for - kemikalier i hjemmet - .  Der skulle findes ph værdier. Eleverne 
gik fint til opgaven, og syntes at det var spændende at udforske emnet. Læreren hjalp og stillede vejledende 
spørgsmål. 

I 8./9. klasse arbejdede de med programmering. Eleverne opnåede en fin forståelse for emnet. De skulle bruge 
deres viden til at opbygge et atomkraftværk eller en simultator af atomkædereaktioner. Det kunne være mere 
optimalt, hvis eleverne også blev bevidstgjort om mål og midler, og at der ligeledes var evaluering af timen.


