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Freds Skolen - tilsyn 2011/2012 8. december 2011 

 

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 skoleafsnit aflagt besøg på skolen den 6. december 

2011.  

 

Sidste års tilsyn blev tilrettelagt efter metoden ”walk through”. Denne metode gav et 

grundigt indblik i skolens hverdag ved at muliggøre besøg på samtlige klassetrin, 

nogle klassetrin op til flere gange, og mulighed for at overvære alle læreres 

undervisning. Hver lektion og det planlagte program blev således ikke overværet i sin 

helhed, men et besøg på 15-20 minutter vil ofte være tilstrækkeligt til at danne sig et 

indtryk af indhold, struktur og det pædagogiske miljø. Derfor blev dette års tilsyn 

tilrettelagt efter samme princip. 

 

Følgende undervisningssituationer blev overværet: 

 

0. klasse:  

Eleverne fremstillede gruppevis plancher med alfabetet ud fra bogstaver klippet ud af 

forskellige magasiner. Efterfølgende fandt eleverne med baggrund i alfabetet billeder 

af ting til illustration af de enkelte bogstaver. 

 

1. klasse: 

I matematik blev der arbejdet individuelt med addition og subtraktion i engangsbøger 

fra REMA. I dansk skrev eleverne parvis historier om danske dyr. Dyrene var 

gennemgået ud fra lette fagbøger. Efterfølgende skulle historien renskrives på 

computer.  

 

2. klasse:  

Klassen læste højt foregående dags lektie efter fremgangsmåden: en elev læser og 

en elev korrigerer. Undervejs blev vanskelige eller lange ord diskuteret og forklaret. 
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3. klasse:  

Lektionen indledtes med, at eleverne skrev diktaten ”Odderen”, som var gennemgået 

og øvet dagen før. Læreren samlede diktaterne sammen for at rette hjemme. De 

diktatøvelser, som havde været lektie, blev efterfølgende rettet fælles. Emnet var ord 

med eller uden dobbelt konsonant. Programmet for undervisningen i det besøgte 

dobbeltmodul var skrevet på tavlen og blev brugt løbende i dialogen med eleverne. 

 

Senere overværedes en matematiklektion, hvor emnet var en simpel 

kombinatorikøvelse, en ”cup-turnering”. Udfordringen var et spil, hvor eleverne skulle 

dyste parvis ud fra terningekast og med henholdsvis addition og subtraktion af 

terningernes øjne. 

 

4. klasse: 

I matematiktimen arbejdede klassen individuelt ud fra grundbogen MatemaTikTak 

med at måle linjestykker i cm med en decimal. Efterfølgende skulle forskellige 

linjestykker og dermed decimaltal adderes. 

 

I dansktimen arbejdede klassen med historien ”En som Hodder”, Bjarne Reuter ud fra 

grundbogen Fandango. Arbejdet var indledt med et fællesarbejde om hoved- og 

bipersoner, efterfulgt af individuelt arbejde med udvalgte flerstavelsesord og begreber. 

Ud fra ordbogen skulle eleverne finde ordene/begrebernes betydning og skrive en 

sætning med hver. 

 

5. klasse:  

I matematiktimen arbejdede klassen individuelt ud fra grundbogen MatemaTikTak 

med multiplikations- og tekstopgaver under emnet Ægypten. Klassen benytter et 

engangshæfte fra REMA til to siders hjemmearbejde, som rettes hver fredag. 

 

6. klasse:  

Klassen var i gang med en fælles gennemgang af sangen ”Black Power” fra 

grundbogen Fandango. Sangens ordbilleder vedrørende hovedpersonen blev 

fremhævet og analyseret. Efterfølgende blev direkte og indirekte personskildring 

repeteret, og ordbillederne kategoriseret efter disse to kategorier. 

 

7. klasse: 

Dagens lektie blev skrevet på tavlen, og efterfølgende arbejdede eleverne individuelt 

med repetitionsopgaver fra grundbogen MatemaTikTak vedrørende brøker, decimaltal 

og procent. 

 

Klassen havde en læsetime, hvor eleverne enten læste individuelt i selvvalgte bøger, 

eller forberedte sig gruppevis på senere fremlæggelse af foregående uges 

projektarbejde. Læreren havde til projektarbejdet udarbejdet en liste af emner, hvorfra 

eleverne kunne vælge. Der var valgt emnerne: Grundtvig, Bornholms geografi, 

kongehuset og finanskrisen. 
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8. - 9. klasse:  

Eleverne arbejdede i matematik individuelt med problemregningsopgaver fra 

Folkeskolens Afgangsprøve. 

 

 

Den overværede undervisning var i tråd de beskrevne læringsplaner for klasserne og 

blev gennemført i god overensstemmelse med elevernes niveau. Det generelle billede 

var, at eleverne virkede trygge og tilpas i både skole- og læringssituationen. 

 

 

Under den afsluttende samtale med skoleleder Birgit Ghazal drøftede vi blandt andet: 

 Eleverne læsetestes to gange årligt. Læsetestene rettes af skolens 

læsevejleder og drøftes efterfølgende med læsekonsulenten fra PPR, 

Roskilde. 

 Skolen har i år et særligt fokus på læsetræning og har indført 

læsedagbøger med henblik på at træne elevernes læsehastighed og -

forståelse. Fra 2. klasse udfylder eleverne en dagbog for at registrere 

læsetræningen hjemme. Forældrene, som er introduceret til initiativet på 

et forældremøde, verificerer dagbogsresultaterne ved en underskrift. 

 Som led i læseinitiativet deltager alle klasser i de nationale test i læsning. 

Da der kun findes test til udvalgte klassetrin, deltager klasserne i den 

aktuelle test eller i den nærmest underliggende klasses test. Det overvejes 

at udvide testningen til at omfatte nationale test i andre fag. 

 Skolen har et tilfredsstilende samarbejde med PPR, Roskilde om fx 

læsetestene, generelle indlæringsproblemer og talepædagogiske eller 

tosprogsproblematikker. PPR deltager jævnligt i dialogmøder med 

forældre. Søges der dispensation fra enkelte fag ved Folkeskolens 

Afgangsprøve benyttes et skema udarbejdet af PPR for at sikre kvaliteten 

af dispensationen. 

 En lærer læser master i dansk som andetsprog, og det påtænkes at 

udnytte denne lærers kompetencer ved afholdelsen af små interne kurser 

for skolens øvrige lærere. 

 Skolen har taget de første skridt til et pædagogisk samarbejde på 

elevniveau i indskoling i forbindelse med særlige arrangementer eller som 

pennevenner. 

 Skolen har planlagt at indhente forældrenes forventninger til skolen og syn 

på diverse arrangementer og benytte disse oplysninger til at udvikle skole-

hjem samarbejdet. 



 

 

 

 

 

 

 

Side4/4  For at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 

arbejder skolen med at styrke elevdemokratiet. Elevråd er oprettet og 

støttes i deres arbejde af en lærer. Punkter fra elevrådsmøderne 

udvælges og tages op til grundigere behandling på aktivitetsdage, som er 

et nyt tiltag. Første aktivitetsdag er planlagt til 12. december 2011, hvor 

hele skolen indtil kl. 12 vil arbejde med udvalgte spørgsmål. En ny 

aktivitetsdag er planlagt til foråret. 

 

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

helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og at der 

er fokus på at udvikle og tilpasse skolens praksis til det danske samfund. 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Frank Jørgensen 

Udviklingskonsulent

 


