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Freds Skolen 
I forbindelse med det lovpligtige tilsyn har jeg aflagt besøg på skolen den 22. april 2014, hvor forrige besøg 
var den 16. april 2013. 
 
Siden 30. april 2009 har jeg været tilknyttet skolen som tilsynsførende. Igennem årene er der udviklet en 
model for tilsynene, som sikrer, at alle klasser flere gange og stort set alle lærere og fag får besøg. 
Undervisning i arabisk eller fag eller dele af fag, som foregår på andre lokaliteter indgår ikke. Med den 
anvendte model opnås et generelt godt indblik i hverdagen på Freds Skolen. 
 
I årene 2009-2014, hvor jeg har været tilsynsførende, kan det konstateres, at skolen har været præget af 
stabilitet, således at antallet af elever har ligget stabilt, og at lærergruppen kun har oplevet få udskiftninger. 
Når der er kommet nye lærere til, har de haft de nødvendige kvalifikationer for at undervise, oftest en dansk 
læreruddannelse. 
 
De overværede lektioner, som er beskrevet sidst i denne rapport, blev suppleret med samtaler med lærerne 
og flere af eleverne. Alle udviste en positiv tilgang til skolen. 
 
Generelt kan siges, at de overværede lektioner var velforberedte og i tråd med de beskrevne læreplaner. 
Eleverne kendte til arbejdsgangene og var deltagende i undervisningen. Et udviklingspotentiale kunne være 
at udnytte de relativt små klassestørrelser og inddrage flere arbejdsmetoder fra cooperative learning. 
 
 
 
I den afsluttende samtale med skoleleder Birgit Ghazal drøftedes blandt andet følgende emner i uprioriteret 
rækkefølge: 
 

 Forskellig lektionslængde: Lektionerne 1, 3 og 4 er afkortet med 5 minutter til 40 minutter, og de 
opsparede minutter er tillagt lektion 2, hvor skolens læsebånd afvikles. 

 Læsebånd: Initiativet er blevet evalueret af både elever og lærere. Generelt har der været tilfredshed 
med initiativet. Enkelte forslag til korrektioner, fortrinsvis fra de ældre elever, er blevet indarbejdet, fx en 
tydeligere fokus på at alle fags tekster kan indgå, og at forskellige medier, herunder elektroniske, kan 
indgå. På baggrund af den generelle tilfredshed er initiativet udvidet til at løbe hele skoleåret. Skolen har 
bestræbt sig på grundigt at informere forældrene for dermed at involvere dem og appellere til deres 
støtte. I løbet af samtalen blev drøftet, om initiativet kunne udvikles med større fokus på individuelle og 
synlige læringsmål for hver enkelt elev, hvilket i følge seneste forskning viser at give den største læring. 

 Læsehandleplan: Skolen er tæt på at have udarbejdet en læsehandleplan, der fokuserer på læsning i 
alle fag og mål for de enkelte klassetrin. Planen indeholder også en testoversigt, hvoraf fremgår, hvilke 
test skolen anvender på et givent klassetrin. Planen mangler en sidste behandling i den fælles 
lærerkreds og en kritisk revision ud fra de nye Fælles Mål, gældende fra august 2014. Skolen har 
udarbejdet egne mål for enkelte fag, fremgår af skolens hjemmeside, men anvender fortrinsvis 
Undervisningsministeriets Fælles Mål. 



 Test: Skolen arbejder grundigt med de nationale test i dansk og sammenligner bl.a. dansktest og test i 
dansk som andetsprog. Der er konstateret forskelle i flere elevers præstationer i de to typer test, hvilket 
undersøges nærmere. En af skolens lærere har netop afsluttet en masteruddannelse i dansk som 
andetsprog, og denne lærer forventes derfor inddraget i afdækningen af problematikken. Den aktuelle 
lærer er allerede involveret i arbejdet med skolens læseindsats, men forventes at indgå yderligere i 
arbejdet med at udvikle skolens tilbud til netop elever med arabisk baggrund i et dansk samfund. 

Der har været taget enkelte test i matematik. For at leve op til Undervisningsministeriets ønske om 
fokusering på læring, kunne det overvejes at indarbejde flere nationale test i skolens arbejde. 

 Prøvekarakterer: Resultaterne for afgangsprøverne 2013 er ikke offentliggjort på 
Undervisningsministeriets hjemmeside, da kun tre elever deltog i prøverne. Politikken er: ikke at 
offentliggøre karaktererne, når så få elever deltager, for at bevare anonymiteten. Karaktererne blev 
fremvist til tilsynsførende, og de holder et pænt niveau og er i tilfredsstillende overensstemmelse med 
årets standpunktskarakterer, hvilket indikerer en korrekt og realistisk bedømmelse i dagligdagen af 
elevernes arbejde.  

 Folkeskolereform: I forbindelse med reformen på folkeskoleområdet overvejer skolen at introducere 
engelsk fra 2. klasse, men ikke umiddelbart at gå længere ned, da flere børn allerede har tre sprog at 
forholde sig til fra 0. klasse. Tysk er allerede rykket til 6. klasse fra som tidligere 7. klasse.  

Skolen har overvejelser om at opnormere fx matematik med flere ugentlige timer, men beregningerne af 
omkostningerne er endnu ikke afsluttede. Skolen planlægger allerede i den fagopdelte undervisning med 
et timetal over minimum/vejledende på alle klassetrin på nær 4. og 5., som er lidt under. I det samlede 
skoleforløb har en elev på Freds Skolen hidtil fået flere timer end i folkeskolen. Når reformen i 
folkeskolen er gennemført, er skoledagens længde på Freds Skolen kortere end i folkeskolen. Ikke set i 
forhold til den fagopdelte undervisning, som beskrevet ovenfor, men set i forhold til den samlede 
skoledags længde når den understøttende undervisning tælles med. Understøttende undervisning indgår 
ikke i planlægningen på skolen. 

Reformens enkeltelementer er frivillige for privatskolerne at følge. Freds Skolen har vurderet, at 
reformens øgede fokusering på læringsmål også skal afspejles på skolen. Således forventes 
skabelonerne til elevplaner at blive revideret, så mål og resultater tydeligere fremgår, fx læseresultater 
og andre testresultater. 

 Valgfag: Skolen har i det forløbne skoleår på forsøgsbasis indført valgfag for 6. - 8. klasse, hvor der 
kunne vælges mellem idræt i hallen ved Vor Frue Skole og håndarbejde/design. Forsøget fortsættes 
sandsynligvis i 2014-2015, men skal først evalueres i samarbejde med eleverne og eventuelt justeres. 

 Elevråd: Skolen fortsætter med elevrådsarbejdet, hvor rådets arbejde udvikles og planlægges på en 
aktivitetsdag af en halv skoledags varighed. Aktivitetsdagen gentages cirka hver anden måned. På 
næste møde evalueres undervisningsmiljøvurderingen, som foretages fra 2. - 9. klasse. 
Undervisningsmiljøvurderingen og en drøftelse af denne vil indgå i næste tilsynsbesøg. 

 Skolen følger eleverne efter endt skoletid både mht. ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 
for at kunne sandsynliggøre skolens betydning for elevernes videre uddannelse. Skolens elever har fx 
en høj gennemførselsprocent i gymnasiale uddannelser. Det overvejes at inddrage tidligere elever i 
skolens uddannelsesrådgivning. 

 
 
Ud fra det observerede og fremviste ses skolen at uddanne eleverne til at indgå og bidrage som borgere i 
det danske samfund. Freds Skolen synes at have fundet en passende balance mellem at tilbyde en skole, 
hvor der er vægt på faglighed og traditionelle værdier samt rum for initiativer, der følger udviklingen i det 
omgivende samfund. 
 
Venlig hilsen 
 
Lars Frank Jørgensen 
Udviklingskonsulent 

 



Følgende undervisningssituationer blev overværet: 
 
1. klasse 
Matematik: Efter fælles introduktion til begreber om at spare, tilbud m.m. arbejdede eleverne individuelt med 
at finde priser og besparelser ud fra tilbudsaviser. Annoncer blev klippet ud og samlet til en kollage. 
Aktiviteten var introduktion til et emne i matematikbogen om netop disse begreber og subtraktion. 

Dansk: Hver elev skulle besvare opgaveark til individuelt valgte bøger, en del af skolens læseindsats. 
 
2. klasse  
Matematik: Fælles tavleregning af division, trecifrede tal divideret med etcifrede tal. Individuelt arbejde med 
Rema 2b. 

Dansk: Fælles samtale om fagtekster og fiktive tekster. 
 
3. klasse 
Dansk: Fælles arbejde med Benny Andersens "Eigil og Snøvsen". Der sættes bl.a. fokus på synonymer, 
talemåder og ordklasser. Efterfølgende individuelt arbejde i Skrivevejen 3 og brevskrivning. 
 
4. klasse 
Matematik: Individuelt arbejde med opgaveark med blandede opgaver, bl.a. brøker og udsagn med x og y. 
 
5. klasse 
Matematik: Individuelt arbejde med gennemsnit ud fra arbejdsseddel. Repetition af emne. 
 
6/7. klasse 
Dansk: Oplæsning fra Blixens Afrikanske farm. Det oplæste blev drøftet med særligt henblik på 
sprogforståelsen. 

Fysik/kemi: Fælles gennemgang af navne og systematikken for syrer, baser og salte. Faget deles i 
teorilektioner, som afvikles på skolen, og i øvelseslektioner, som afvikles i fysiklokalet på Hedegårdenes 
Skole. 
 
8. klasse 
Matematik: Fælles gennemgang af potenser og regneregler. Derefter individuelt arbejde. 

Dansk: Individuelt arbejde med boganmeldelse. 
 
9. klasse 
Dansk: Fælles analyse af Rynkeby reklamefilm. Komparativ analyse af fem års reklamer med samme miljø. 

Tysk: Individuelt arbejde med selvvalgt opgave om Tyskland. 


