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Tilsyn 2008 26. maj 2008 

I forbindelse med Roskilde Kommunes tilsyn med Freds Skolens undervisning 
besøgte jeg skolen d. 15.04.08 og d. 21.04.08 med det formål at afdække, om 
undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
Jeg overværede undervisningen på flg. klassetrin: 
 
2. klasse: 
Dansk. Undervisningsmateriale: Pippi Langstrømpe, Vild med Danmark og Daglig 
Dosis 2. Oplæsning af Pippi Langstrømpe. Fokusering på afkodning og indhold. 
Herefter højtlæsning samt genfortælling af indhold og et begrænset fokus på 
forståelse af enkeltord og udtryk. Individuelt arbejde med bøgerne Vild med Danmark 
og Daglig Dosis 2. 
 
3. klasse: 
Natur og teknik. materiale: Undervisningsmateriale: børnefagbøger om geografi. 
Gruppearbejde, hvor eleverne søgte grundoplysninger om forskellige lande.  
  
Matematik. Undervisningsmateriale: Rema 3B. Sproglig repetition og bearbejdning af 
matematiske udtryk. Godt fokus på dansk som andetsprog som en dimension i 
matematikundervisningen. 2-lærer-ordning p.gr.a. urolige elever. 
 
6. klasse: 
Engelsk. Undervisningsmateriale: Blue Cat 6. Skriftlige opgaver blev gennemgået på 
tavlen og der arbejdedes med oversættelse af gloser samt læsning. Eleverne havde 
alderssvarende udtryksfærdighed 
 
7./8./9. klasse 
Dansk, samlæsning 7.8. og 9 klasse. Undervisningsmateriale: Reklamer i 
virkeligheden. Der arbejdedes i grupper med analyse af reklamer. Undervisningen var 
differentieret udmærket i forhold til at dække hvert klassetrins niveau og elevernes 
niveau var alderssvarende. Det skal bemærkes, at eleverne også har timer, hvor 
denne samlæsning ikke finder sted. 
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Side2/2 Fysik/Kemi, samlæsning 7.8. og 9. klasse. Undervisningsmateriale: Prisme 7./8./9. 
klasse. Der arbejdedes med emnet kemisk analyse. Eleverne fremlagde mundtligt for 
hinanden. Niveauet var ok. 
 
Ved samtale med skoleleder Birgit Ghazal talte vi om undervisningen i dansk/dansk 
som andetsprog. Birgit Ghazal oplyste, at på mellemtrinet og i overbygningen 
varetages danskundervisningen af lærere med dansk som modersmål, mens 
danskundervisningen i indskolingen p.t. varetages af en lærer med arabisk baggrund, 
fordi eleverne på denne måde kan få sproglig vejledning ved hjælp af modermålet. 
 
Skolen arbejder med at få indarbejdet dansk som andetsprog som en dimension i alle 
fag. Vi talte om UVMs nye sprogscreeningsmateriale ”Vis hvad du kan” som jeg 
opfordrede til, at man anvender, for at afdække den enkelte elevs dansksproglige 
behov.  
 
Med baggrund i besøget er det min opfattelse, at skolens undervisning står mål med, 
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Mette Lene Madsen 
Konsulent for tosprogede 
Skole- og Børneforvaltningen 
 


