
Tilsynsrapport 2006 

 

Ørestad Friskole. 
 
Som tilsynsførende har jeg aflagt 2 besøg på skolen i løbet af skoleåret, et i maj måned (matematik-

undervisningen) og et i juni måned (danskundervisningen), idet jeg først den 28. marts 2006 blev 

endelig udpeget af skolebestyrelsen som ”eksternt tilsyn”, efter at have mødt den samlede forældre 

gruppe ved et aftenmøde 25. januar 2006. 

  

Den tilsynsførende har til opgave at: 

- påse at undervisningssproget er dansk 

- vurdere elevernes standpunkt i dansk, matematik (og engelsk) 

- vurdere om skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis 

kræves i Folkeskolen. 

 

Rapporten er udarbejdet på basis af samtaler med skolens leder og lærere samt udleveret materiale fra 

skolen. Jeg er kort blevet orienteret om skolens kommende udbygningsplaner. 

 

Som det fremgår af skolens hjemmeside varetages undervisningen - på fuldt betryggende måde – af to 

seminarieuddannede lærer, en assistent og en børnehaveklasseleder. Eftersom skolen er helt nystartet 

(august 2005) er børnegruppen her i indkøringsåret på ”kun” 20 elever, en bevidst politik fra skolens 

side. Der er 9 piger og 11 drenge, i en ikke årgangsdelt børnehaveklasse og 1.kl. med 17 

børnehaveklassebørn og 3 1.klassebørn. Yngste elev var 5 år og 5 måneder og ældste elev var 7 år og 11 

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 gruppeundervisning 

benyttes med stort udbytte i både dansk og matematik. Eksempelvis har man i faget dansk delt børnene i 

3 grupper med hver sin lærer (i hvert sit lokale) hvilket giver mulighed for at give den enkelte elev en 

virkelig individuelt tilrettelagt undervisning. 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 i bh.kl. med lethed vil kunne have været 

placeret i en 1. klasse.  

 

Al undervisning foregår på dansk. Der er 15 % to-sprogede elever (polsk, færøsk og fasi), som allerede 

på nuværende tidspunkt taler flydende dansk(!).  Disse elever modtager særlig tilrettelagt 

sprogstimulerende støtte. 

 

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 meget højt, hvilket bl.a. ses af, at skolens ledelse hver måned 

hjemsender ”Bladet” med alle relevante oplysninger, der både omtaler skolens kommende aktiviteter og 

kommentarer fra afviklede arrangementer.  

 

København S., den 20. juni 2006. 

Ole de Voss 
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