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Besøg d. 29. september 
 
Fysik med 8.-9. kl. på Tjele Efterskole  
Der er god ro på, der bliver spurgt ind til hvem, der havde arbejdet med opgaver om proteiner, alkohol, 
farvestoffer…. 
Alle går til opgaverne.  
Læreren går rundt og spørger ind til eksperimenterne og kommenterer på opstillingerne.  
Opgaverne er hentet på fysik-kemi/gyldendal.dk 
Stemningen er god. Der er 17 elever i lokalet. 
  
Dansk 3. 
Først ser vi på æsker, som eleverne har foldet hjemme. Dernæst slår vi op på side 37 i På Tekstsporet. 
(Forlaget Vektor) I skal arbejde med ABCDE-bøgerne.  (Forlaget Delta) 
Jeg bliver spurgt af en elev, hvorfor jeg er i klassen. Jeg fortæller om “at stå mål med”, og en elev svarer 
prompte: “Det her er verdens bedste skole!” 
  
Historie 5. - 6. Egentligt står der matematik på skemaet, men de var så godt i gang med historie, at det var 
synd at afbryde. 
Børnene har haft billeder med fra deres tidlige barndom, og nu skal de lave en tidslinje der fortæller om den 
uddannelse de får, om de får en kæreste eller to, om de bliver gift og får børn. Hvor og hvordan vil de bo. 
“Du har sat alder på, jeg vil gerne at du sætter årstal på”. 
  
Dansk 7. 
Der skrives noveller. Nogle sidder rundt på gangene to og to eller 3 sammen. De læser også højt for 
hinanden for at blive bedre. Der arbejdes intenst / koncentreret. 
  
Matematik 2. - 3. 
Timen starter med opfølgning på elevrådsmøde. Er der noget I synes vi mangler på legepladsen? Jeg vil 
gerne have flere læsetimer. Læsebånd…. 
Derefter skal der følges op på en konflikt i frikvarteret. 
“Jeg følte mig udenfor”, siger en elev. “Har din omsorgsperson hjulpet dig?” NN løb efter mig med en sten. 
Det er fordi der var en der væltede NN2… Og det er svært at spille fodbold med de store, de er voldsomme. 
Klassen får opgaver delt ud. Pigerne får den ene slags og drengene den anden. Halvt gennem resten af 
timen byttes der opgaver. 
Der arbejdes ivrigt i klasselokalet og på gangene. 
  
Natur/teknik 4. 
Vi mødes i klasselokalet og går samlet til faglokalet. 
De skal lave en “Flaskehaven - et lukket kredsløb” Materialet er fra Naturhistorisk Museum. Opgaven læses 
højt for alle.  
  
Samtale med Corinna omkring elevrådets rolle. At de fx kan være med til at finde løsninger på konflikter på 
fx fodboldsbanen. Er der strukturer der kan ændres? Er det forsvarligt, gør de det. 
  
Observation: En lærer sidder på scenen og hjælper et par piger med matematikopgaven, hen over skuldrene 
på læreren hænger en elev og følger med. 
 
Besøg d. 2. marts 
4. klasse har været ude at løbe og kommer ind lidt af gangen. Et par elever spørger ind til de test de store 
elever og lærerne står i kø for. 
  
Dansk 4. kl.: 
“Den må du længere ud på landet med” - børnene ved hvad det betyder. Det er første punkt på timen at tale 
om faste vendinger.  
Næste opgave er at skrive ord i alfabetisk rækkefølge. (Opgaven står på en blogspot oprettet af læreren.) 



 

 

I får 10 min. til opgaven. Der arbejdes godt. 
  
Dansk 2.-3. kl.: 
Der skal findes bogstaver - det giver løb ud på gang og klatring i klasselokalet (se billede). Det giver masser 
af aktivitet. Børnene har et ark med 120 eller 360 ord på liste. Det er ordene herfra der skal findes. 
 
 Der er kommet nye spørgsmål i tilsynserklæringen vedr. kønsligestilling med spørgsmål som: 
Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen? 
Ja/Nej og et uddybningsfelt, hvor der står: Angiv gerne hvilke og hvorfor. 
Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen? Ja/Nej og et uddybningsfelt, hvor der står: 
Angiv gerne hvordan. 
 
Under en samtale med Corinna om spørgsmålet, udvider hun ligestillingsbegrebet ved at sige: ”Alle elever 
skal blive bedste udgaver af sig selv”. Det er ikke “bare” kønsligestilling, det drejer sig om, det er alle, der 
skal være plads til. 
Under tilsynet har jeg ikke set kønsopdelt undervisning. 
 
Tilsynsførende skal også høre ind til, om personalet er bevidste om deres skærpede underretningspligt.  
De nye spørgsmål i tilsynserklæringen vedr. underretninger: 
Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, f.eks. 
ved at have beskrevne procedurer? 
Ja/Nej og et uddybningsfelt, hvor der står: Angiv gerne hvordan 
Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig? Ja/Nej og et 
uddybningsfelt, hvor der står: Angiv gerne hvordan. 
Corinna fortæller at det er med på personalemøder, og at der er en aftale om at ledelsen er med ind over, for 
det er bedst at samarbejde med forældrene ved en underretning. Det giver de bedste muligheder for at 
hjælpe barnet. 
  
1. kl. dansk: 
Klassen får besked på at lukke “Agent Kodeknæk - på lydsporet” fra forlaget Vektor, for de skal have en ny 
bog, “Mis med de blå øjne”. De læser højt i fællesskab. 
“Jeg skriver lektien ud på Clasroom. De der mangler noget i Agent Kodeknæk, gør det færdigt, ellers er der 
“Jeg kan læse og forstå”, eller frilæsning, eller ordtræning 1—9.” Der arbejdes. 
  
8. kl. dansk: 
Der er online undervisning, emnet er en “Klumme”, hvad kræves for at det kan kaldes en klumme?   
Samtidig er der undervisning in natura med 9. kl. “I skal i gang med stilen.” 
  
2.-3. kl. matematik: 
Vi starter med konflikter fra frikvarteret. Man taler efter tur. Der tegnes kort over området for cyklister og 
løbehjul for at gøre problematikken klar. En dreng forklarer ruten for alle. 
  
 
 
 
 
Tilsynet viste at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk mm er på højde med folkeskolens, og 
skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
Børnene bliver hørt, og de deltager aktivt i skolens liv. De forberedes til et liv i frihed med folkestyre. 
 
Venlig hilsen 
Ulf Andersen 
Tilsynsførende  


