
 

 

 

 

 

 

Åbningstider 

Mandag-torsdag 10-15 

Fredag 10-14 

 

Telefontider 

Mandag-onsdag 08-15 

Torsdag 10-17 

Fredag 08-14 

Skoleleder Birgit Ghazal 

Freds Skolen 

Kamstrupvej 55B 

4000 Roskilde 

Skole og Klub 

Køgevej 80 

Postboks 100 

4000 Roskilde 

 

Tlf.: 46 31 30 00 

 

kommunen@roskilde.dk 

sikkerpost@roskilde.dk 

www.roskilde.dk 

Freds Skolen - tilsyn 2010/2011 20. december 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. 14. december 

2010.  

 

Tilsynet med undervisningen blev i år organiseret efter ”walk through” metoden for at 

få set så mange forskellige undervisningssituationer som muligt. Metoden levede op til 

de positive forventninger, idet samtlige klasser blev besøgt, nogle op til flere gange, 

og ligeledes havde jeg kontakt til hovedparten af lærerne. Besøget gav således et 

godt tværsnitsbillede af dagligdagen på Freds Skolen. 

 

Følgende undervisningssituationer blev overværet: 

 

0. klasse:  

Eleverne fremstillede individuelt alfabetet samt tallene 0-9 ud af modellervoks. 

Arbejdet blev knyttet sammen med ”alfabetsangen”, og bogstaverne blev trænet ud fra 

spørgsmål som: ”Hvilket bogstav begynder dit navn med?” 

 

1. klasse: 

I matematiktimen blev der arbejdet individuelt med addition illustreret i grundbogen 

MatemaTikTak ved forskellige mængder. I dansktimen blev der arbejdet individuelt 

med forskellige opgavebøger tilpasset den enkelte elevs niveau. I den efterfølgende 

dansktime ville en anden lærer tage over for at gennemgå en række grundlæggende 

danskdiscipliner. 

 

2. klasse:  

Eleverne havde dagen før parvist forberedt et lille foredrag om periodens emne: 

transportmidler. Foredragene blev denne dag fremført for klassen, som efterfølgende 

gav supplerende idéer til videreudvikling af foredraget. 
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Side2/3 3. klasse:  

Eleverne indledte lektionen med individuelt arbejde i deres skrivebøger. Efterfølgende 

blev der arbejdet med læsebogen ”Fandango” og historien ”Albert” af Ole Lund 

Kirkegaard. Arbejdet indledtes med en fælles samtale om ydre og indre karakteristik. 

 

4. klasse: 

I den overværede matematiktime arbejdede klassen individuelt med areal af kvadrater 

og rektangler. Klassen benytter MatemaTikTak som grundbog, primært til 

klassearbejde, og Rema-opgavehæfter til hjemmearbejde. Opgavehæftet afleveres til 

læreren to gange ugentligt til kontrol af resultater. 

 

5. klasse:  

Klassen arbejder med temaet ”Indianere i Nordamerika” og har i den forbindelse bl.a. 

besøgt Nationalmuseet. Forud for dagens lektion havde klassen læst historien ”Naya 

Nuki” af Kenneth Thomasma. Jeg overværede en klassesamtale om historien med 

vægt på bl.a. emnerne åndetro og nomader. 

 

6. klasse:  

I natur/teknik arbejdede klassen med atlasøvelser under emnet verdenshjørner. Med 

udgangspunkt i opgaver fra afgangsprøven for 9. klassen fik eleverne et opgaveark 

med forskellige udsagn om landenes placering i forhold til hinanden. Eleverne skulle 

svare rigtigt eller forkert i forhold til udsagnene. Selve arbejdet med at orientere sig i 

forhold til verdenshjørnerne voldte ikke eleverne problemer, men der sås visse 

vanskeligheder ved at afkode udsagnene, specifikt præpositionernes betydning. 

 

I tilknytning til natur/teknik var klassen i dansk midt i et projektarbejde om beskrivelsen 

af et land præsenteret i en 3-sidet folder. I den overværede situation var klassen i 

gang med opsætning af folderen i Publisher. Landene var valgt af eleverne, men ud 

fra nogle lærerdefinerede regler, så hvert kontinent var repræsenteret. 

 

7. – 8. klasse: 

Eleverne arbejdede individuelt med de skriftlige opgaver fra afgangsprøven 2010 i 9. 

klasse, ”Language use”. 

 

9. klasse:  

Klassen havde terminsprøve i læsning og retstavning og benyttede opgaverne fra 

afgangsprøven 2010 i 9. klasse. 

 

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 tilpasse i både skole- og 

læringssituationen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Side3/3 Under den afsluttende samtale med skoleleder Birgit Ghazal drøftede vi blandt andet: 

 Pædagogisk udvikling og efteruddannelse med udgangspunkt i 

”Konklusion og plan for opfølgning af skoleårets evaluering 2009/10”. 

Skolen har i 2009/10 fået uddannet to lærere i IT-rygsækken og flere 

lærere har været på kurser i UC Sjællands regi. 

 Skolen har valgt at dele danskundervisning i indskoling mellem flere 

lærere, således de grundlæggende færdigheder undervises af en lærer 

med dansksproglig baggrund, mens træningsbaserede situationer 

undervises af en lærer, som har dansk læreruddannelse men ikke 

nødvendigvis dansksproglig baggrund. Denne ordning så ud til at fungere 

optimalt. 

 Skolen er gået i gang med at udskifte dansk læsebogssystem til 

mellemtrinnet ved at overgå til systemet Fandango, som allerede nu 

bruges i 3. klasse. Planen er at i løbet af i år og næste år at indkøbe 

bøgerne og så anvende dem til litteraturundervisningen i dansktimerne. 

Skolen finder, at systemet ikke bare arbejder med mange forskellige 

genrer, men specielt arbejder med at forberede eleverne på arbejdet med 

litteraturanalyse allerede fra 3. klasse. Det skulle give en mere flydende 

overgang til udskolingen. 

 Skolen har et tilfredsstilende samarbejde med PPR, Roskilde. Fx mødes 

kommunens læsekonsulent årligt med skolens specialundervisningslærer 

og skolelederen og gennemgår årets læsetest. 

 Eleverne læsetestes to gange årligt. Læsetestene suppleres af og til med 

andre typer test for bedre at kortlægge enkelte elevers læringspotentiale. 

 Skolen havde tilmeldt 3. og 4. klasse til de nationale test for at vurdere 

mulighederne i disse test som et fremtidigt evalueringsredskab. Skolen 

afventer resultaterne. 

 Skolen har gennemgået en ydre renovering, og der undersøges pt. visse 

muligheder for at udvide lejemålet med flere kvadratmeter for at give 

bedre muligheder for bl.a. fysikundervisningen. Idrætsundervisningen er 

henlagt til Vor Frue Skole og laboratorieøvelserne i fysik til Hedegårdenes 

Skole. 

 

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

 


