
Ørestadens Friskole 
Nordre digevej 6 2300 Kbhn. S 

Tilsynsrapport 2011/12. 

Overordnet: 

 Tilsynsrapporten er udarbejdet på grundlag af skolebesøg, overværelse af 

undervisningen, samtaler med elever, lærere og skoleledelsen. 

 Al undervisning foregår på dansk – bortset fra fremmedsprogundervisningen 

 At den daglige atmosfære af demokrati, frihed, tryghed, social forståelse, ansvar, 

hjælpsomhed og hensynstagen, er de normer og regler det danske samfund bygger på. 

 At elevernes standpunkt i dansk, regning/ matematik, engelsk og tysk uden tvivl kan 

måle sig med, hvad der kræves i folkeskolen. 

 At skolens samlede undervisningstilbud som helhed svarer til hvad der almindeligvis 

kræves af folkeskolen.     

 

Tilsynsbesøg: 

Tirsdag d. 4 oktober 2011 kl. 8 – 15. 

Torsdag d. 10. november 2011 kl. 8- 15. 

Mandag d. 26. marts 2012 kl. 8 – 14 

Torsdag d. 29. marts 2012 kl. 8- 15. 

Onsdag d. 25. april 2012 kl. 8 – 14. 

Torsdag d. 3 maj 2012 kl. 8 – 14. 

Ud over de egentlige tilsynsbesøg har jeg deltaget i en konference med forældre, lærere og 

skoleledelse om visioner og muligheder for fremtiden især med henblik på 

udskolingsproblematikken. 

Samt afskedsfest for Lotte. 

Tilsynet har omfattet følgende fag: 

Dansk – matematik – engelsk – tysk – natur/teknik - historie – livsforståelse – ”fortælletid”. 

Det generelle indtryk: 

Skolen har til huse i nogle nye træbygninger meget velindrettet med lyse og indbydende 

klasselokaler. Der er ikke ”en skolegård” i traditionel forstand, men det omkringliggende 

område giver eleverne rigelige udfoldelsesmuligheder, både for fantasi og fysik. 

Forældrekredsen ved konferencen om skolens fremtid mødte jeg en meget engageret, 

interesse, vidende og åben forældrekreds.  

Lærerne er meget imødekommende og kompetente. De virker meget engagerede både i 

eleverne, skolen og deres fag. Deres videreuddannelse tilgodeses ved bl.a. studiekredse både 

med ekstern foredragsholder, og kolleger med samme fag fra forskellige niveauer. 

Eleverne – er nysgerrig og videbegærlige – søde og hjælpsomme over for ”fremmede”. Over 

for hinanden er de også ansvarsfulde og omsorgsfulde. Store og små omgås og hjælper 

hinanden. I undervisningssituationerne, hvor eleverne ikke er delt efter alder, men efter deres 

faglige formåen, ser det ikke ud til, at der er ”store eller små”. Skolens madordning – hvor alle 

får den samme mad, skaber fællesskab og styrker den sociale forståelse.  

Det faglige indtryk: 

Dansk  I indskolingen bestod undervisningen af præsentation af nyt stof og derefter arbejde 

med det nye og endelig træning i gammelt stof. Undervisningen var i høj grad tilpasset den 

enkelte elev. På mellemtrinet gik eleverne efter en kort status og introduktion i gang med 

gruppearbejde – bøger og brocure og pc var til rådighed. It blev brugt i stor udstrækning både 

til at indhente informationer og som rapporteringsmiddel 

Matematik I indskolingen blev eleverne delt i 2 små hold, af forskelligt niveau. Efter en fælles 

gennemgang og træning gik eleverne i gang med opgaver der passede til dem. På 

mellemtrinet gik eleverne efter en kort træning i tabel i gang med forskellige opgaver 

passende til deres niveau. 

Engelsk undervisningen var tilrettelagt så eleverne mest muligt skulle tale engelsk. Eleverne 

spillede på engelsk små rollespil, som de selv havde lavet, ud fra et oplæg. Her var brug at it 

også en naturlig del af indlæringen. 

Tysk I undervisningen blev der lagt meget vægt på at eleverne udtrykte sig på tysk. En 

udvekslingsrejse til Tyskland og genbesøg af tyske elever fremmer sprogindlæringen. 

Historie undervisningen blev gjort spændende og vedkommende ved brug af bl.a. byvandring, 

pc, bøger og opgaveark – et varieret tilbud som passede til eleverne og gjorde det muligt at 

trække parralleller til deres dagligdag – også her var it et naturligt integreret. 

Livsforståelse Med udgangspunkt i eleverne og elevønsker blev de valgte, gennemarbejdet og 

diskuteret – også her var it integreret.  

Fortælletid I modsætning til integreret it - fortælles – læses ikke op – en historie. Det fangede 

eleverne, også selvom de ikke var lige gamle og det var en stor gruppe. Et stort arbejde for 

læreren.   

Det sociale indtryk: 



Eleverne virker trygge både ved hinanden og ved de voksne. De er tillidsfulde, føler ansvar for 

hinanden og skolen. Alle respekterer hinanden – både elever og voksne. Det er en god 

stemning der møder en, når man kommer. 

Konklusion: 

Undervisninger står uden tvivl mål med, hvad der krævers i folkeskolen og elevernes faglige 

standpunkt er særdeles tilfredsstillende – især i indskolingen nyder eleverne godt af den valgte 

struktur. Kompetente og engagerede lærere og en dygtig skoleledelse.  

 

Bagsværd d. 10. maj 2012 

Allan Carlsen  ekstern tilsyn 
Allan_carlsen@hotmail.com 

             


