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Siden jeg tiltrådte som tilsynsførende i februar 2011, har jeg besøgt skolen i alt 4 gange for at få et 
indtryk af hvordan der på denne skole arbejdes både med det rent faglige og alt det andet, som 
tilsammen udgør et skoleliv og et skolemiljø. I loven om frie grundskoler står der bl.a., at tilsynspligten 
udmøntes i mindst et årligt tilsyn med overværelse af undervisningen for hvert af de fagområder, som 
folkeskolens fagkreds naturligt kan inddeles i, at man drøfter indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærerne, samt at den tilsynsførende hvert år afgiver en skriftlig tilsynserklæring 
til forældrekredsen og skolens bestyrelse.

Jeg har foreløbig overværet undervisning i dansk, engelsk og matematik på alle klassetrin, og jeg har 
talt med især Trine Stampe om skolens hverdag og målsætning, men også med skolens lærere og 
elever.  Ved de to besøg i år, 29/2 og 16/3 besøgte jeg alle klasserne og overværede undervisningen i 
dansk, matematik og engelsk og overværede morgensang den ene gang. Dette var en dejlig oplevelse; 
alle sang med på Sørøverkongen Jonathan, - store som små - og det lød som om der var væsentligt flere 
elever end der var.

På det undervisningsmæssige område er det, man som udenforstående lægger mest mærke til, den grad 
af undervisningsdifferentiering, der eksisterer på skolen. I folkeskoleloven er det formuleret, at 
lærerens undervisning skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, det der almindeligvis 
kaldes undervisningsdifferentiering. På de fleste skoler er det meget svært at gøre dette, og lærerne 
siger ofte, at de dels mangler modeller til, hvordan man kan gøre det, dels at de rumlige forhold på 
skolen besværliggør en opdeling af eleverne i grupper. Her på skolen er det en selvfølgelighed, fordi 
der læses flere klassetrin sammen, og den tolærerordning der nu findes, gør det muligt for lærerne at 
leve op til lovens krav om differentiering. Jeg så elevgrupper, der arbejdede selvstændigt i forskellige 
lokaler eller endda på gangene, og selv om læreren ikke var til stede hele tiden, så det de fleste gange 
meget effektivt ud. Det kræver stram styring fra lærernes side, og min vurdering er, at det ser ud til at 
fungere godt. For eleverne må det være en klar fordel, at de er samlæst med både et højere og et lavere 
klassetrin, således at der er mulighed for både at beskæftige sig med noget, som i virkeligheden er 
sværere end det klassetrin man befinder sig på, eller omvendt, at man kan få repeteret noget af det man 
som elev finder svært ved at gå et klassetrin ned, når det skønnes nødvendigt.

I indskolingen og på mellemtrinnet i dansk så jeg, hvordan det særlige læsesystem som skolen benytter, 
fungerer. Det virker meget logisk og helt oplagt, og det ser ud til, at eleverne virkelig har glæde af det. 
Nogle elever på mellemtrinnet, som havde haft svært ved at læse, havde virkelig fået et løft ved denne 
metode.

I engelsk så jeg, hvordan læreren er meget bevidst om hvordan eleverne tilegner sig et fremmedsprog. 
Der undervises således på engelsk, og eleverne arbejder også her i grupper, hvor 
kommunikationssproget er engelsk og hvor formålet er så meget sprogproduktion som muligt, både 
mundtligt og skriftligt. Dette er vigtigt, for evalueringsrapporter der er lavet for ministeriet over hele 
landet konkluderer, at der generelt produceres for lidt elevengelsk i skolen, fordi eleverne får for lidt 
taletid. Det er bestemt ikke tilfældet her.

I matematik så jeg også elever, der arbejdede selvstændigt og på tværs af klassetrin, og der var øvelser, 
hvor eleverne skulle arbejde med at producere rumlige former. En god udfordring for især de elever, 
der har brug for konkrete figurer som grundlag for deres matematikopfattelse. Eleverne var helt 
åbenlyst glade for at kunne arbejde i eget tempo efter et materiale, der på alle måder så spændende og 
tidssvarende ud.



Skolen er inde i en kæmpe udvikling, hvilket bl.a. også ses af den af lærerne nyligt udarbejdede plan 
over indsatsområdet for de næste to år, undervisningsdifferentiering. Et godt indsatsområde at vælge, 
når dette er en forudsætning for at undervisningen og elevernes selvstændige arbejde kan lykkes. Af 
planen fremgår det, at lærerne stræber imod at blive endnu bedre til at tilgodese alle elevers behov, 
heriblandt også elever med særlige forudsætninger. Dette sidste har man mange steder fået øjnene op 
for de seneste år, hvor det altid tidligere drejede sig om især at tilgodese de svageste elever, idet man 
forestillede sig, at de dygtigste nok skulle klare sig. Man ved nu, at netop denne elevgruppe er i 
disponeret for undervejs at fare vild i systemet og kan komme til at fremstå som utilpassede, 
forstyrrende eller apatiske. Planen er klart og stramt formuleret, og det er meningen, at der undervejs i 
perioden holdes øje med tegn på, at målene gradvis bliver opfyldt, og at der evalueres. 

Ligeledes har man lavet en plan for kompetenceudvikling for lærerne i bevidstheden om, at kravene til 
lærerne ændres i den enkelte lærers arbejdsliv og at det derfor er nødvendigt med en opdatering, både 
individuelt og for lærergruppen i fællesskab. Her vil jeg særligt fremhæve et kursus i Cooperative 
Learning, som vil kunne give lærerne redskaber til yderligere at kvalificere det gruppearbejde, som er 
en nødvendig forudsætning for undervisningsdifferentiering.

Til slut vil jeg nævne den fysiske udvikling der er sket på skolen, siden jeg var der første gang: Lyse 
farver, ordentlige og ryddelige klasselokaler med spændende opslagstavler og en mere hensigtsmæssig 
rumfordeling.  Alt sammen inspirerende for både personale og elever i hverdagen. Skolen virker da 
også som et rart sted at være for både elever og lærere.

Jeg har derfor ikke svært ved at konkludere, at Bregninge-Bjergsted Friskole på alle måder lever op til 
de krav, der stilles til en moderne skole.
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