
Fysiklokalet bør gennemgås for sikkerhed, ryddes og rengøres.

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

Jeg har overværet idræt i 2.-3.-4. kl. Eleverne fik en kort introduktion til timen. Timen begyndte med forskellige 
fangelege/boldlege med høj aktivitet. Alle elever var med og gik op i aktiviteterne. Efter denne opvarmning skulle 
eleverne arbejde med balancetræning og håndtering af egen vægt med forskellige håndgange. Det viste hvor 
forskellig eleverne kompetence i styrke og balance er. Det kræver differentiering af øvelsernes sværhedsgrad, for 
at alle elever får noget ud af det. Jeg savnede undervisning i, hvordan øvelserne skal udføres, for at eleverne 
forstår, hvad øvelserne går ud på, og kan få fuldt udbytte af træningen. En idrætstime med god aktivitet og god 
stemning.

I 8.-9. kl. begyndte timen med opvarmning via løb og forskellige stafetlege. Herefter var der cirkeltræning med 
fokus på de forskellige muskelgrupper. Eleverne arbejder godt, og der bliver også sat ord på, hvad der trænes. 
Afsluttende er der hockey, og der kæmpes bravt.

I musik med 0./1.kl. tales der om og lyttes der til forskellige musikgenrer. Der tegnes og tales om følelser i forhold 
til de forskellige genrer. Eleverne er dygtige og lydhøre på emnet.

Skolen har desuden, i løbet af året, dage/uger, hvor det kreative aspekt er i fokus.

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

Ja

7.1 Uddybning

Det er en stor udfordring at undervise 0 kl. og 1. kl. sammen. Det kræver tydelig klasseledelse og evne til 
differentieret undervisning. Derudover kræver det stor indsigt i de forskellige aldres modenhed og sociale 
kompetencer.


