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I skoleåret 2014-2015 har der været ført tilsyn på skolen i overensstemmelse med gældende 

regler. Hensigten med tilsynet er at tilse, at undervisningen ”står mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i folkeskolen”.  

Det tilsynsførende arbejde baserer sig på følgende aktiviteter: 

 - Læsning af årsplaner/undervisningsplaner sammenlignet med Fælles Mål i forhold til skolen mål 

og værdier. 

- Information fra ledelsen, skolens hjemmeside, undervisningsplaner og årsplaner. 

- Observation af undervisning på alle klassetrin.  

Drøftelser med lærerne om den aktuelle undervisning. 

Observation af undervisning har fundet sted:  
 
14. 5. 2014:  
Morgensamling 7. kl. studietur til Berlin, 6. kl. tysk, skolecafe, 4/5 dansk/N/T, 3. kl. sociale øvelser, 
2. kl. dansk, 1. kl. dansk, faglig læsning og it, 0. kl dansk, trivsel. 
 
Samtale med fungerende leder Lizette:  
Didaktiske drøftelser om tydelige mål og faglighed, skolereformens implementering, evaluering, 
understøttende undervisning, valghold. 
 
7. 10. 2014: Anderledes uge 
Morgensamling, 7. kl. restaurant, klare mål, struktur, 2. kl. læsning, 1.kl. læsning, 4/5 kl. svensk, 
norsk, 0. kl. læsning og redskabsbane, 6. kl. livsstil og sundhed. 
 
Samtale med leder Elisabeth: 
Arbejder videre med evaluering, visioner, strategi, værdier, folkeskolereformen/tilstedeværelse, 
USU, pædagogiske og didaktiske udfordringer, højne fagligheden. 
 
 
 



 
 
24. 3. 2015: Læseuge 
 
Morgensamling, 7. kl. læsebarometer, 6/8 kl. læsebarometer, individuelle ønsker, 3/4. kl. faglig 
læsning, 2. kl. frilæsning, 1. kl. skønlitteratur og faglig læsning, læsestol, stjerneløb, læseforståelse, 
5. kl. biblioteket, 9. kl. forbereder USA-studietur, 0. kl. fokus på læsning, læsestafet. 
 
Samtale med leder Elisabeth: 
Evaluering på hjemmesiden, fokus på at forbedre fagligheden generelt, læsekonsulent, flere 
grundlæggende faglige kurser for eleverne. 
 
 
 
 
Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk:  
Observation af undervisningen og læremidlerne viser at elevernes standpunkt i dansk, matematik 
og engelsk står mål med hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen. 
 
Generelt om undervisningen: 
Undervisningssproget er dansk. Skolens kultur og hverdag bygger på åndsfrihed, ligestilling mellem 
kønnene og demokratisk dannelse. Eleverne modtager en undervisning, der står mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
Den daglige undervisning bygger på faglighed, åndsfrihed, personlig udvikling i et demokratisk 
fællesskab. Skolen åbner verden for barnet og barnet for verden i samspil med kreativitet, fantasi, 
relationskompetence, læringskompetence, ansvarlighed, kritisk sans og respekt for andres 
synspunkter. 
Børnene lærer, at demokrati er en livsform og ikke kun en styreform. 
 
Undervisningen bygger på klare mål, struktureret undervisning og god klasseledelse. 
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