
Tilsynsrapport 2006 / 2007 
 
Ørestad Friskole. 
 
Undertegnede har – som ekstern tilsynsførende - aflagt to besøg på skolen i løbet af skoleåret: 
Torsdag den 7. december 2006; primært matematik og 
tirsdag den 22. maj 2007 primært dansk. Heldagsbesøg i tiden kl. 7.30 – kl. 14.15. 
 
Tilsynet skal indeholde: 

• Tilsyn med elevernes standpunkt i dansk og regning/matematik 

• Tilsyn med skolens samlede undervisningstilbud 

• Tilsyn med om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 

• Tilsyn med evt. tilbud om sprogstimulering 

• Tilsyn med om undervisningssproget er dansk 

• Vurdering af undervisningsmaterialets pædagogiske kvalitet 

• Drøftelse af indholdet af undervisningsplaner med leder og lærere 
 
Rapporten er udarbejdet på basis af samtaler med skolens leder og lærere samt gennemset  
undervisningsmateriale fra skolen. 
 
Som det fremgår af skolens hjemmeside varetages undervisningen - på fuldt betryggende og 
særdeles kompetent måde – af fire seminarieuddannede lærere, en assistent og en børnehave-
klasseleder.  
Elevgruppen er på nuværende (2 .år) tidspunkt ”kun” 42 elever; en bevidst politik fra skolens side. 
Der er  21 piger og 21 drenge, generelt alderssvarende fra  børnehaveklassebørn til 2. klasses børn. 
Yngste elev var 5 år og 8 måneder og ældste elev var 8 år og 7 måneder ved skoleårets start. 
 
Det er min klare opfattelse, at skolen virkelig efterlever sine egne mål, hvor faglighed og trivsel er 
sat i højsædet. Skolen har stor fordel af, at elevgruppen p.t. er så relativ lille, idet niveaudelt 
undervisning benyttes med stort udbytte i både dansk og matematik. For begge fags vedkommende 
er elevernes standpunkt særdeles tilfredsstillende, selv om der er meget stor spredning fra den 
dygtigste elev til den mindst dygtige; det er min vurdering at nogle af de kvikkeste læsere med 
lethed vil kunne have været placeret i en 3. klasse! 
Al undervisning foregår på dansk. Der er 5 tosprogede elever, som alle taler flydende dansk, hvoraf 
de ældste elever også kan læse flydende på dansk. 
 
Fraværsprocenten er uhyre lav målt i forhold til Folkeskolens elevfravær; børnene er meget glade 
for at møde i skole hver dag. 
 
Informationsniveauet (til forældrene) er usædvanlig højt, hvilket bl.a. ses af, at skolens ledelse hver 
måned hjemsender ”Bladet” med alle relevante oplysninger. I indeværende skoleår 93 A-4-sider 
plus fotos og tegninger. På sidste side er der hver gang en opdateret aktivitetskalender. 
 
 
København S., den 4. juni 2007 
Ole de Voss, eksternt tilsyn 
Telefon: 32 55 54 53 


