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Tilsyn 2007 – Freds skolen 24. maj 2007 

 

I forbindelse med Roskilde Kommunes tilsyn med Freds Skolens undervisning 

besøgte jeg skolen d. 22. og 23. maj med det formål at se, om undervisningen står 

mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 

Jeg overværede undervisning på følgende klassetrin: 

 

1. klasse 

- dansk: temaundervisning – Afrikas dyr. Eleverne producerede i pararbejde små 

tekster ud fra billeder fra børne-fagbøger. Bagefter læste de, hvad de havde skrevet. 

Til slut lavede børnene tegning af de dyr, de havde skrevet om. Få elever – god 

mulighed for differentiering. 

 

2. klasse 

- natur og teknik: med udgangspunkt i ”Natur og teknik tak, 2. klasse” arbejdedes med 

forsk. kommunikations midler, telefon og telegraf. Megen praktisk aktivitet – stort 

engagement! 

 

3./4. klasse 

- dansk: læsning og genfortælling af fabler, eventyr og molbohistorier. Eleverne 

fremlagde og reflekterede over moralerne. Få elever – plads til differentiering. Der 

arbejdedes med ordforråd og læreren satte ind overfor grammatiske fejl i det 

mundtlige sprog. 

 

6. klasse 

- matematik: der arbejdedes ud fra grundbogen ”Matematiktak, 6. klasse” Eleverne 

arbejdede med statistik og udviste en meget god forståelse for emnet. 

- biologi: (sammen med 7.) emne om cellens opbygning. Der arbejdedes i grupper. 

Eleverne viste god indsigt i, hvordan man søger relevant information på internettet. 

 

 

Brevid. 444999 

Afsnit: 

 

Ref. MELM 

 

Dir. tlf. 46 31 41 30 

mettelm@roskilde.dk  

 

EAN-nr.  

 

Besøgsadresse: 

Ringstedgade 16 

4000 Roskilde 



 

 

 

 

 

 

 

Side2/2  

 

8./9. klasse 

-dansk: analyse af reklame ud fra materialet ”Reklamer i virkeligheden”. Stor 

spredning på elevernes niveau. To elever i 8. klasse har kun gået på skolen i dette 

skoleår, en elev i 9. klasse modtager specialundervisning. Få elever - så plads til 

differentiering.  

 

-engelsk: Der arbejdedes med tekster fra ”Lets do it”. Mundtlig udtryksfærdighed og 

læsefærdighed var ok, dog også spredning i niveau.  

 

Ved samtale med skoleleder Birgit Ghazal informerede hun om, at der er etableret et 

godt samarbejde med PPR. Et antal elever modtager specialundervisning. Skolen 

tilbyder også undervisning i dansk som andetsprog for de elever, der har behov for 

det. 

 

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

 


