
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

De naturfaglige fag varetages velforberedte.
Lærerne er tydelige i krav og forventninger
Jeg har læst lektionsplaner
I de små klasser gøres der  brug af varierede undervisningsmetoder, som bl.a. CL, spil, naturen m.m.
Mini/1. kl. har haft fagdag om efterår, med fokus på kastanjer og planter. Her indgik fine kreative processer.
De store elever er nysgerrige og viser god selvstændighed
I biologi undervises der med teoretiske oplæg, forsøg, fagbegreber og evaluering.
Eleverne i 8/9 klasse har arbejdet med emnet "Vand og ressourcer" i en emneuge. I denne uge var der både teori, 
oplæg, praksis og besøg ud af huset for at fange småfisk og se på havbunden.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Skolen har i år givet mere tid til deres teateruge for at give den større faglighed, mulighed for mere fordybelse og 
dermed større kvalitet.
Udover teaterugen har skolen bl.a. også en høst/markedsuge. Det kreative har en væsentlig plads på skolen, 
hvilket opleves på gangene, men også i en del timer, hvor det kreative element bruges. Emneugerne er mål-
beskrevet.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

 Jeg har overværet da i 2/3 klasse. Emnet var faglig læsning. Klassen deltager i forsøget " Skriv og læs". Eleverne 
var i gang med i et it baseret program at skrive deres egne fagbøger. Det gav gode muligheder for differentierede 
løsninger. Eleverne læste deres små fagbøger op, hvilket gav dem en god oplevelse af læring. Lokalet er et fint 
læringslokale med mange faglige opslag. Læreren er meget imødekommende og rummelig.


