
Tilsynserklæring for skoleåret 2019-2020 

Jeg har i skoleåret 2019/2020 fulgt undervisningen d. 28. jan. og 19. feb 2020  på 
forskellige klassetrin  i forskellige fag inden for de humanistiske-, de 
naturvidenskabelige- og de praktisk-musiske fag. I år har fokus især været på det 
humanistiske  og naturvidenskabelige fagområde. Jeg har fået de oplysninger fra 
både skolens hjemmeside/intra og samtaler med skolens leder og lærere, der kunne 
være relevante for mig for at udføre mit tilsyn.  

Jeg drøftede med skolens leder og de lærere der havde 9. kl. for første gang i år, 
hvilken betydning det havde haft for skolen, at man nu tilbød afgangseksamen for    
9. kl. Det er blevet besluttet at 8. kl. fremover skal op i madkundskab, så de får den 
fulde afgangseksamen. Generelt havde man på alle klassetrin evalueret 
undervisningen for at sikre sig en god rød tråd til overbygningslærerne.  

"Blok til lyst " var i dette skoleår forbeholdt indskolingen og mellemtrinnet for at 
kunne tilgode se den samlede fagrække i overbygningen samtidig med, at man 
kunne fastholde relative korte skoledage også for overbygningseleverne.  

Et nyt tiltag i indeværende skoleår var læsebånd for 0.-6. klasse i ca. 15-20 minutter 
afhængig af morgensangens længde. Læsebånd bliver i slutningen af skoleåret 
evalueret mht. om det skal fortsætte.  

Begge gange var jeg med til morgensang, hvor der blev sunget forskellige sange 
efterfulgt blandt andet af fortælling fra bogen "Drengen i den stribede pyjamas" af 
John Boyne. Bogen var valgt, da det historiske fortælletema var 2. verdenskrig. Der 
var en stor lydhørhed under fortællingen for hvorfor havde drengen stribet pyjamas 
på bag et stort pigtrådshegn. Fortællerummet blev yderligere understreget ved at et 
stearinlys blev tændt som signal til at nu skulle der lyttes.  

Dansk: 

I 0.kl. begynder dagen altid med en gennemgang af dagens timer og aktiviteter. Jeg 
var med i dansk, hvor udgangspunktet for indlæring af bogstaver og lyde er systemet 
”Hop om bord”, som giver mulighed for varieret undervisning, der også tager hensyn 
til undervisningsdifferentiering. Klassen manglede kun det sidste dyr, quarktussen 
Quick (bogstavet q). Som optakt til introduktionen til det nye dyr/bogstav blev der 
først sagt godmorgen til ormen Ole, slangen Susi osv.til alle de indlærte 
alfabetlyde/dyr havde fået en hilsen. Timen sluttede med en quiz om de andre 
bogstaver.  

I 4. klasse var omdrejningspuktet grammatik, begreber og regler. Et 
fordybelsesområde var senere fremmedord, hvor betydningen af ordet censur blev 
vendt og drejet. Det førte til en længere debat om begrebet ytringsfrihed, hvor der 
var et par stykker der havde hørt om Kinas ambassadør, der ønskede at skulpturen 
"Skamstøtten" af billedhuggeren Jens Galschiøt blev fjernet foran Christiansborg. 
Ambassadøren mente på Kinas vegne at det var en provokation.  



5. klasse lavede en indsættelsesdiktat med fokus på dobbeltkonsonanter. 
Undervisningsmaterialet der blev brugt var Stavevejen, som giver mulighed for 
undervisningsdifferentiering. Fra opgaveskyen arbejdede nogle eleverne 
efterfølgende med analyse, fremmedord og synonymer og andre med hoved- og 
bisætninger i bogsystemet "Dansk direkte 5".  

Kreativ skrivning var opgaven i 6. kl. Eleverne havde fundet billeder, som som skulle 
danne udgangspunkt for selve skriveprocessen, hvor der var fokus på at bruge alle 
sanser. Elevernes hovedopgave var at omsætte det de så på billedet til tanker, 
følelser eller handling.  

7. kl. var i fuld sving med at lave forskellige repotager færdige om skolen. Det 
overordnede fællestema var "Hverdagen på skolen, i børnehaven og i vuggestuen", 
Sidst i timen blev det nye forløb, hvor eleverne på baggrund af 5 forskellige bøger 
gruppevis skulle lave en booktrailer. Bøgerne var i forskellige sværhedsgrader og 
grupperne var dannet efter elevernes faglige niveau.  

Matematik: 

1.-2. klasse bruges matematikbogssystemet "Multi 1 og 2". Under mit besøg tog 
undervisningen udgangspunkt i et emne fra 1. klasses bog, så klassen havde et fælles 
afsæt i at arbejde med positionssystemet og øve sig på at skelne mellem tier og 
enere. Der var mange forskellige typer opgaver i forskellige sværhedsgrader, men de 
fleste skulle løses ved at "hoppe i en taltavle", så det blev tydeligere for eleverne 
hvad der skete undervejs.  

I 7. kl. var emnet målinger, hvor opgaver var at beregne areal, omkreds og rumfang. 
Klassen var delt i to niveauer, hvor den ene gruppe selv skulle lave en formelsamling. 
Den anden gruppe blev sendt rundt på skolen for at finde firkanter, kvadrater, 
trekanter, cirkler med mere, som de skulle beregne areal, omkreds og rumfang på. 
En god måde at få lidt naturlig bevægelse ind i undervisningen.  

8.-9. klasse fik deres problemregningsopgaver fra terminsprøven tilbage enkeltvis, så 
de kunne få vejledning og hjælp til eventuelle fejl. Imens arbejdede de øvrige elever 
på undervisningsportalen Matematikfessor med forskellige opgaver.  

Engelsk: 

I 3.-4. kl. var emnet "Monster", hvor eleverne skulle arbejde ned adjektiver for at 
beskrive et monster. "Nasty, skinny ,tall og just nice" var nogle af forslagene. 
Opgaven blev løst i grupper og sluttede med en fælles samtale på engelsk om emnet. 
Til sidst løste eleverne forskellige grammatikopgaver i arbejdsbogen "Come on 3". Til 
flere af opgaverne var der knyttet nye ord om tøj, ugedage og klokken.  

8.-9. kl. fik deres engelske terminsprøver tilbage enkeltvis imens de øvrige lavede en 
opsamling på emnet Sydafrika, som de lige havde afsluttet. Opgaven var at lave gode 
skriftlige noter til hinanden om Mandela, Rosa Parks, Apartheid, Wild life, Tourism 
og S. A today.  



Udover engelsk, dansk og matematik fulgte jeg undervisningen i følgende fag:  

I kristendom i 5.-6. klasse var det overordnede emne fra undervisningsportalen Clio: 
"Fra Thor til Jesus", hvor eleverne indledningsvis havde sammenlignet de to 
skabelsesberetninger fra henholdsvis den nordiske mytologi og fra 1. Mosebog (GT). 
Emnet om den nordiske mytologi blev løbende krydret med fortællinger om de 
forskellige guder og ikke mindst Lokes drillerier. Under mit besøg så eleverne først 
en kortfilm som introducerede guderne som både hverdagsagtige guder og 
krigsguder.  

I 8.-9. klasse, som benyttede undervisningsportalen Geografifaget fra Clio, var det 
overordnede emne: "Aktuelle katastrofer - natur eller menneskeskabte". Tørke, 
skovbrande, krig m.m. Tingene blev vendt efter spørgsmålene årsag? Konsekvens ? 
Afhjulpet ? Det kom der mange fine vinkler på under debatten.  

I biologi arbejdede eleverne i 8.-9. kl. med emnet : "Alt vand er grundlag for liv" og 
lavede i den forbindelse eksperimenter med vandtab ved respiration og 
fordampning. Delemnet drikkevand og hvordan vi sikrer rent drikkevand til 
kommende generationer gik eleverne igang med at fordybe sig i efter 
eksperimenterne.  

7.kl. var i fysik igang med forløbet syrer og baser og skulle derfor måle PH-værdi på 
forskellige ting, som de fleste hjem har stående. Afløbsrens, appelsinjuice, havsalt, 
eddikesyre, afkalker,cola, bagepulver og opløst tørgær. Eleverne blev opfordret til at 
være åbne og undersøgende i de forskellige forsøg. Timen sluttede med en fælles 
opsamling og erfaringsudveksling.  

Da jeg besøgte skolen den 19. februar var lærerne i fuld gang med at forberede årets 
musical for 0.-6. klasse. I den forbindelse deltog jeg i den første introduktion og 
gennemgang af musicalen "Tyveri i Asgård". Roller og de forskellige opgaver som 
fremstilling af rekvisitter, kulisser, kostumer og teknikansvarlig ville senere blive 
fordelt på baggrund af elevønsker.  

Jeg har i alle klasser og til morgensamling oplevet undervisning båret af stor 
faglighed og seriøsitet. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og 
en meningsfuld vekslen i aktiviteter. Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer 
at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen. Den enkelte undervisningstime er 
præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en klar fælles holdning og 
ensartethed i opbygningen af undervisningen. Dette er med til at give sammenhæng 
i en travl hverdag. De forskellige klasser arbejder med undervisningsmateriale, som 
hænger sammen med den enkelte lærers årsplan, der er knyttet op på skolens del og 
slutmål i de enkelte fag. Der benyttes bøger, IT-portaler og andre materialer, der 
tilgodeser både undervisningsdifferentiering og forskellige læringsstile. Skolens 
samlede undervisningstilbud står derfor mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 



Jeg har fået følgende indtryk af det psykiske og fysiske miljø på skolen, som også er 
vigtigt at nævne:  

Et godt socialt miljø i klassen er en væsentlig forudsætning for at eleverne kan få et 
fagligt udbytte. Bakkelandets Friskole vægter fællesskabet og elevernes trivsel højt. I 
alle klasser er der ikke kun fokus på faglighed, men også den enkelte elevs trivsel.  

Bakkelandets Friskole har gode fysiske faciliteter, som i den grad signalerer at ”her er 
er rart at være”. Udearealerne, som bliver brugt flittigt til frikvarterets frie leg, er 
hyggelige og overskuelige. Her leges på tværs af alle aldre i al slags vejr.  

Øvrige tilsynsaktiviteter 
I mine samtaler med skolens leder og lærere har vi i år bl.a. drøftet 
• skolens daglige virke, undervisningsplaner og undervisningsmateriale 
• skolens forberedelse af eleverne til ”frihed og folkestyre” og af ”elevernes 
demokratiske dannelse”  

Samlet vurdering.  

Jeg har under mine besøg på Bakkelandets Friskole mødt et fagligt kompetent og 
meget engageret personale, der leverede veltilrettelagt undervisning. Jeg har 
oplevet et velfungerende skolemiljø, hvor der tages hånd om den enkelte. Skolens 
undervisning bygger på en positiv forventning til den enkelte og ruster eleverne på 
bedste vis til at klare livet – også uden for skolen.  

På baggrund af mine iagttagelser kan jeg konkludere:  

- at undervisningen i dansk, matematik og engelsk på alle måder står mål med, hvad 
der almindeligvis kræves i folkeskolen  

- at skolens samlede undervisningstilbud: det humanistiske- , naturfaglige og det 
praktisk-musiske fagområde også ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen  

- at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre samt 
udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og 
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene og demokratisk 
dannelse  

- at skolens undervisningssprog er dansk  

 
Henriette Mønsted 


