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Tilsyn med undervisningen på Freds Skolen 
 
 
Onsdag den 31. marts 2004 og torsdag den 15. april 2004 besøgte jeg  Freds Skolen i 
forbindelse med Roskilde Kommunes tilsyn med skolens undervisning med det for-
mål, at se om denne står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
 
Skoleleder Birgit Ghazal orienterede om skolen, elevsammensætningen, personalet 
mv. 
 
Jeg overværede undervisningen i   
3. – 4. klasse i dansk: Eleverne fik diktat tilbage og ord gennemgået. Derefter klasse-
undervisning, højtlæsning og forklaring til svære ord. Billedanalyse og individuelt ar-
bejde. Jeg observerer stor faglig spredning i klassen. 
 
2. klasse i matematik: Klasseundervisning og gennemgang af gange- og divisionsstyk-
ker, derefter individuelt arbejde. Stor ivrighed blandt de fleste elever.  
 
6. – 7. klasse i dansk: Lille klasse med ca. 5 elever. Individuelt arbejde i grammatik, 
sammensatte ord, fremmedord m.m. God tid til hver enkelt elev. 
 
9. klasse i dansk: 3 elever - individuelt arbejde. 
 
7. – 8. klasse i historie: Individuelt og par arbejde. Stor spørgelyst blandt eleverne. 
 
6. – 7. klasse i engelsk: Lytteøvelser og referat og oversættelse af kendt tekst. Derefter 
samtale på engelsk ud fra billeder. Der observeres hos flere elever vanskelighed ved at 
bruge et ”tredje” sprog. 
 
 
 



Side 2 

Skolen anser jeg for stadig at være i en slags opstartsfase, og derfor kan elevsammen-
sætningen på nuværende tidspunkt give anledning til bekymring, da der på flere klas-
setrin er elever, der har store mangler i deres faglige standpunkt, og burde tilbydes 
særlig undervisning.  
Skolelederen oplyser, at hun har indledt samarbejde med den til skolen knyttede psy-
kolog for at få rettet op på dette. Desuden oplyser hun, at man har planer om, at under-
viserne får  kursus i tosprogspædagogik i det kommende skoleår, hvilket kun kan an-
befales.  
 
Med baggrund i de 2 dages besøg på skolen  har jeg, som det ses af ovennævnte, ingen 
graverende anmærkninger til skolens undervisning. 
 
 

 

Venlig hilsen 

 
Hans Thygesen 
Tosprogskonsulent  

 
 
 

 
 


