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Tilsyn 2010 3. maj 2010

I forbindelse med Roskilde Kommunes tilsyn med Freds Skolens i henhold til §9 i 

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. har jeg som 

repræsentant for kommunes skoleafdeling aflagt besøg på skolen d. 29. april 2010. 

Modtagelsen var meget imødekommende, og jeg havde lejlighed til at tale med både 

elever, lærere og ledelse samt aflægge besøg i nogle klasser. 

Besøget var i år fokuseret på undervisningen i dansk set i relation til samtaler ved 

tidligere besøg om den særlige betydning af faget dansk på en skole med mange 

tosprogede elever.

Følgende undervisningslektioner i dansk blev overværet:

8. – 9. klasse: 

Klassen havde hjemme læst og analyseret novellen ”Frels mig fra de velmenende” af 

Steen Langstrup. Lektionen indledtes med drøftelse i grupper af hjemmearbejdet med 

fokus på mundtlig præsentation af analysen til en prøvesituation. Efterfølgende var der 

fælles opsamling på gruppearbejdet med særlig vægt på afgangsprøven for 9. 

klasserne.

1. klasse:

Klassesamtale om en plante og plantens vækst. Klassen har tidligere arbejdet med 

emnet ud fra forskellige lettere fagbøger og illustreret planten, dens vækst og 

forskellige begreber på individuelle tegninger.

Læreren havde skrevet en række ”fokusord” på en liste, som blev læst højt og 

forklaret af eleverne. Ud fra fokusordene skrev eleverne parvis en tekst om det at 

plante et frø.

4. klasse:

Klassen arbejdede med billedanalyse. Analysens fagtermer, som i en tidligere lektion 

var introduceret ud fra et par kopiark, blev repeteret. Efterfølgende arbejdede eleverne 
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parvis med analyse af et billede fra læsebogen. Gruppernes observationer og 

resultater blev drøftet fælles.

6. – 7. klasse:

Den overværede lektion var sidste halvdel af et dobbeltmodul. I første halvdel havde 

klassen skrevet diktat. Sidste halvdel indledtes med fælles repetition af forskellene 

mellem lyrik og prosa.

Efterfølgende arbejdede eleverne parvis med et vers fra Ludvig Holsteins digt ”Det er i 

dag et vejr”. Verset var klippet i mindre stykker med de enkelte strofer fra verset. 

Parrenes opgave var at sammensætte stroferne igen til et funktionelt vers. Lektionen 

afsluttedes med en drøftelse af de forskellige løsninger.

Eleverne, der alle har tosproglig baggrund, har for de flestes vedkommende et 

udmærket niveau i dansk som andetsprog. Skolen har valgt at lade lærere med dansk 

baggrund og læreruddannelse undervise i faget for sikre klasserne rollemodeller i 

forhold til det danske sprog.

Besøget afsluttedes med en samtale med skoleleder Birgit Ghazal. Under mødet blev 

følgende temaer berørt: Samarbejde med andre skoler om fx afgangsprøver og 

pædagogisk inspiration, elevgrundlag, skolens fysiske rammer og fremtiden og 

efteruddannelse herunder uddannelse af to lærere i brugen af IT-rygsækken.

Skolen har p.t. 13 ansatte heraf 9 lærere; 5 har dansk læreruddannelse.

Det blev aftalt, at næste tilsynsbesøg skal afvikles i perioden ultimo oktober – 

november 2010.

Med baggrund i besøget er det tilsynets opfattelse, at skolens undervisning ud fra en 

helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 

Venlig hilsen

Lars Frank Jørgensen

Udviklingskonsulent
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