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Tilsynets omfang 

klasser og fag. 

Tilsynets omfang: 

Morgensamling for alle, begge dage 

Lillegruppen (0. - 1 årgang): dansk 

Lillemellem (2. - 3. årgang): dansk  

Storemellem (4., 5. og 6. årgang): dansk, matematik  

Storegruppen (7., 8. og 9. årgang): matematik, emne 

Tilsynets vurdering af 

elevernes standpunkt. 

Det er vurderingen at elevernes standpunkt lever op til, hvad der på tilsvarende 

klassetrin kræves i en tilsvarende klasse i folkeskole. 

Tilsynets vurdering af 

skolens samlede 

undervisning set ud fra 

en helhedsvurdering 

Det er vurderingen at skolen, i undervisningen, fuldt ud lever op til de krav, der 

stilles på tilsvarende folkeskoler. 

Gudenådalens Friskole er en skole, der har eksisteret i, efterhånden, mange år. 

Den har tiltrukket mange elever fra et stort lokalområde. På nuværende 

tidspunkt har skolen 107 elever. 

Skolen er en Grundtvig – Koldsk Friskole. I sin målsætning lægger skolen blandt 

andet vægt på: ligeværdighed, åbenhed, respekt for forskellighed, ansvarlighed 

og frihed for den enkelte under hensyntagen til helheden. I undervisningen 

lægges der vægt på de skabende og fantaserende elementer i såvel de boglige 

som i de kreative fag. I det daglige opleves det, at skolen ganske fint lever op til 

disse målsætninger. Hele den store palet af forskellige undervisningsaktiviteter 

og muligheder tages ind i den daglige undervisning. 

Krav om overholdelse Det er min opfattelse, at Gudenådalens Friskole lever op til friskolelovens § 1, 



af friskolelovens § 1. hvori der står, at ” skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund som 

det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab 

til og respekt for grundlæggende friheds – og menneskerettigheder, herunder 

ligestilling mellem kønnene”. 

Undervisningssprog Der undervises på dansk. I sprogfagene undervises der, så vidt muligt, på det 

pågældende lands sprog. 

Dansk Lillegruppen: Det var den første lektion mandag morgen. Lektionen startede 

med en gennemgang af dagens navn, dato, måned og år og dagens program. På 

væggen var ophængt ugens ord (futteral), som blev forklaret for og talt med 

eleverne om. Målet med ugens ord er at give eleverne forståelse for og klarhed 

over forskellige ords betydning. Efter denne indledning deltes eleverne i 0. 

årgang og i 1. årgang. 

Eleverne i 1. årgang læste ”makkerlæsning” i en forberedt tekst, mens læreren 

gik rundt og læste med eleverne. De bøger eleverne anvender til læsning, er 

udvalgt efter elevernes niveau. Slutteligt arbejdede eleverne i deres arbejdsbog. 

I0. årgange var der flere elever, der allerede var i fuld gang med selvstændigt at 

læse i bøger. 

Jeg lod flere af eleverne læse op for mig og kunne herved konstatere, at 

elevernes læsestandpunkt fuldt ud svarer til det, der kan forventes i tilsvarende 

klasser i folkeskolen. 

I undervisningen arbejdes der med forskellige læsestrategier. Ind i mellem bliver 

eleverne testet, så læreren kan se, hvor det er nødvendigt at sætte ind i 

undervisningen. Senest er eleverne blevet testet i bogstavkendskab. 

Lillemellem: Fra starten af blev gruppen delt i 2. årgang og 3. årgang. Lektionen 

startede med en repetition af elevernes kendskab til udsagnsordene, deres 

bøjning og betydningen af disse. Herefter arbejdede eleverne selvstændigt med 

de forskellige ordklasser. Generelt havde eleverne styr på den del af faget. 

 2. årgang arbejde med diktat. Eleverne var placeret i det store fællesrum, hvor 

der ikke var optimale forhold for hverken eleverne eller læreren. Det anbefales, 

at der evt. findes andre muligheder for placering af undervisningen, når der 

deles i hold. I den sidste del af lektionen arbejdede eleverne med forskellige 

danskfaglige aktiviteter efter eget valg.  Aktiviteter, hvor eleverne var meget 

aktive. 

Generelt opleves det, at elevernes standpunkt svarer til niveauet på det 

pågældende klassetrin. 

Ind i mellem anvendes der værkstedsarbejde i undervisningen. Eksempelvis har 



eleverne arbejdet med emnet ”Indien”. I dette emne indgik der 

værkstedsundervisning. 

Storemellem: Eleverne blev introduceret til den litterære genre ”Fantasy”. På 

en glimrende måde fik læreren eleverne sporet ind på emnet. Efterfølgende 

blev eleverne sat til at tegne forskellige fantasy-figurer. I det videre forløb skal 

eleverne bibringes en større forståelse for genren, for sluttelig, i fællesskab at 

læse bogen ”Den stjålne sten”. 

Alle eleverne udviste stor interesse i at komme i gang med emnet. 

I stedet for at arbejde med fantasygenren, gik nogle af eleverne i gang med et 

intensivt læsekursus, hvis formål er at styrke elevernes læseniveau. Også disse 

elever gik virkelig til arbejdet med stor iver og interesse. 

Matematik Storemellem: Eleverne blev delt i 4. årgang og i 5. – 6. årgang. 

5. -6. årgang blev introduceret i det nye emne rumfang. Flere af eleverne havde 

allerede kendskab til emnet og kunne bidrage med oplysninger til forståelse for 

emnet. Gennem samtalen om opgaven kunne jeg erfare, at elevernes faglige 

kendskab til matematikken er ganske fin. 

4. årgang arbejde i grundbogen med repetitionsopgaver af forskellig art. 

Ofte bliver eleverne udsat for kreative opgaver i forbindelse med matematik 

undervisningen. Opgaver, der indebærer fysiske aktiviteter. Eksempel vis er der 

forberedt et stjerneløb, der skal afvikles på et senere tidspunkt. I 

undervisningen indgår der også selvproducerede undervisningsmateriale. 

Storegruppen: Eleverne blev delt i 7. årgang og i 8.-9. årgange. 

I 7. årgang repeterede eleverne forskellige faglige områder: målestoksforhold, 

areal og omkreds, budget og procent. Generelt set, så udviste eleverne god 

forståelse og kendskab til de forskellige emner 

9. årgang, der skal op til afsluttende prøve repeterede koordinatsystemet og 

ligninger i koordinatsystemet. Efter at have arbejdet med opgaverne selv, skulle 

de over for de øvrige elever give svar på de stillede spørgsmål, hvilket de gjorde 

ganske glimrende med god forståelse for de stillede spørgsmål og opgaver. 

Emne Storemellem: I et program udviklet for Undervisningsministeriet af ”Fonden for 

entreprenørskab” arbejde eleverne med at udvikle deres egen by. En by hvor 

planlæggerne skulle tage hensyn til en mængde planlægningsproblemer. Et 

spændende program, der virtuelt bringer eleverne tæt på virkeligheden. 

Eleverne var meget optaget af emnet. 



Engelsk. Lillemellem: Lektionen startede med en fælles engelsk sang, hvorefter 5. årgang 

forlod lokalet. 

4 årgang arbejdede videre med tillægsord og deres bøjning på engelsk. Gennem 

en leg blev eleverne øvet i at stille spørgsmål i hele sætninger. 

Morgensamling Alle årgange. Der synges nogle sange og gives oplysninger om specielle 

begivenheder i dagens løb. 

Da tirsdagen faldt på den første april, blev der talt om det at gøre hinanden 

aprilsnar og der blev vist en enkelt aprilsnar som Tv avisen havde lavet, for år 

tilbage. 

Det er dejligt at se, at morgensamlingerne forgår meget stille og rolige. Eleverne 

er lyttende og synger med. Der skal stort set aldrig tysses på dem.Dette 

fortæller meget om den ånd og holdning, der hersker på skolen. 

Specialundervisning Skolens specialundervisning foregår enten som støtte på klassen, som hold 

undervisning eller som enkeltmandsundervisning.  

Skolen påtager sig også sin del af inklusionsproblematikken 

Samarbejdsforhold Efter en turbulent periode med ledelsesskift og uro blandt forældrene, så 

fornemmes det, at der blandt lærerne hersker et godt samarbejdsklima og med 

tillid til hinanden. Sammenholdt virker stærkt. 

Også lærernes forhold til eleverne er positivt. Elever virker glade og kommer 

gerne på lærerværelset. 

Opstår der problemer blandt elever, så tages der straks affære. Problemerne 

søges løst straks eller lidt senere, når klassen er samlet. 

Måden det gøres på kan være forskellig fra gang til gang. Det overvejes 

grundigt, hvordan problemet løses bedst. Der arbejdes løbende med de enkelte 

klasser sociale forhold. 

Samtale med lærerne. Efter hver lektion blev undervisningen i faget drøftet med pågældende lærer. 

Samtale med 

skolelederne 

Den nye skolereform vil ikke få den store indflydelse på Gudenådalens Friskole, 

da man allerede er i gang med forskellige tiltag, der ligger tæt på det 

indholdsmæssige i den nye skolereform, eksempelvis engelsk i 1. årgang. 

Elevtallet har været svagt stigende, således at man nu er oppe på 107 elever. I 

den nye 0. klasse er der foreløbig skrevet ca. 20 elever op. Normalt regner man 

med et elevtal på maksimum 13 -15 elever pr. klasse. 

 


