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Tilsynsrapport, Frederik Barfods Skole, 
skoleåret 2011/2012 

 
 
 
Skole: Frederik Barfods Skole 

Kochsvej 32-34 
1812 Frederiksberg C 

Skolekode:  

  
 
Tilsynet med Frederik Barfods Skole udføres i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 705 af 3 
juli 2009, §9a om friskoler og private grundskoler. 
 
Undertegnede tilsynsførende, Jytte Vedel, har været på tilsynsbesøg 2 gange i dette 
skoleår.  
 
Tilsynets omfang: 
Skolebesøg den 8.december 2011 
Skolebesøg den 15.maj 2012 
 
Jeg besøgte følgende klasser/ personaler: 
 

8.december 2011 15.maj 2012 
8.klasse i dansk 4.klasse i historie 
6.klasse i matematik 5.klasse i matematik 
4.klasse i dansk 8.klasse i biologi 
børnehaveklassen læsevejlederen 
2.klasse i dansk elevrådet 
3.klasse i engelsk 6.klasse religion 
7.klasse i matematik skoleledelsen 
1.klasse i musik  
Skolefritidsordningen  

 
 
Tilsynet skal omfatte elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk samt tilse at 
skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen.  
Samtidig skal jeg påse, om undervisningssproget er dansk. 
 

 Foruden besøget har jeg gennemlæst en del af lærernes årsplaner og 
              sammenholdt dem med den undervisning, jeg har overværet.  

 Jeg har gennemgået prøveprotokollen fra FSA2011 og set på udvalgte  
               klassers testresultater. 

 Jeg har løbende gennem året fulgt med på skolens hjemmeside, modtaget  
               nyhedsbreve og er blevet orienteret om de forskellige nye tiltag der er 
               planlagt på FBS. 
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Jeg har i år valgt at have særlig fokus på skolens læseniveau og skolens indsats overfor 
de elever, der har læseudfordringer. 
Samtidig har jeg ønsket at tale med elevrådet.  
 
Frikvarter: 
I det første frikvarter gik jeg rundt blandt eleverne i skolegården, og så en flok trygge børn 
der legede på kryds og tværs. De havde en god kontakt med de voksne, og de største 
elever stod i små grupper og snakkede. 
Jeg så ingen børn der bare stod for sig selv, og der var lærere på legepladsen - indtil flere 
- som eleverne kunne komme i kontakt med hvis de havde behov. 
 
 
Læsevejledning: 
I min samtale med læsevejlederen fik jeg beskrevet, hvordan skolen støttede de elever, 
der havde behov for det, og hvordan lærerne brugte hende som konsulent. Jeg fik forelagt 
elevernes læseresultater og hørte om indsatsen med læsevejlederen som svævelærer i 
klasserne. Det lød som et rigtig godt tiltag, og jeg havde fået tilsendt den artikel, der har 
været bragt i ”Frie skoler”. Det blev til en samtale også om meget andet, skolens 
specialundervisningstilbud, læsevejlederens rolle og muligheder, testning og så det jeg i 
øvrigt havde lyst til at høre om. 
. 
 
Elevrådet: 
I spisepausen holdt jeg møde med elevrådet. De fortalte mig hvordan de var organiseret, 
hvornår de holdt møder, både med og uden personale fra skolen. 
De mente selv, at de havde rimelig stor indflydelse på det, der foregik på skolen, og at det 
bl.a. var dem, der havde fået iværksat at toiletforholdene for eleverne var blevet forbedret. 
Samtidig sagde de, at de jo havde en rigtig god skole uden nogen problemer, så derfor 
havde de ikke så meget behov for at ændre på noget. 
Deres største udfordring var, at få flere elever i udskolingen, så de kunne få flere 
kontaktmuligheder. De glædede sig meget til de nye linjer, der ville betyde, at der kom 
mere naturligt samvær mellem 8. og 9.klasse. 
Jeg kunne høre, at der bl.a. via elevrådet er et velfungerende elevdemokrati på skolen, og 
at skolen herigennem forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 
Omgangsformen på skolen er fri og i der udvises respekt for hinanden. 
 
Folkeskolens Afgangsprøve maj/juni 2011: 
Jeg kan ved gennemgang af skolens prøvekarakterer konstatere, at karaktererne 
harmonerer fint med standpunktskaraktererne i dansk, matematik og engelsk. 
Når jeg sammenligner sidste terminskarakter med prøvekarakteren, kan jeg se at der ikke 
er de store afvigelser, og at karaktererne ligger over middel. 
 
Ledelsen: 
I min samtale med skolens ledelse blev jeg orienteret om alle de tiltag, der har været og er 
på FBS lige nu: 
 
-Den nye udvekslingslejrskole til Hamborg 
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-Udskolingslinjer for 8. og 9.klasse, samt omlægning af timer og fag på mellemtrinnet 
-Overvejelser om køb af plejehjemmet Lotte, og hvad det kan komme til at betyde for de 
ældste elevers trivsel. 
 
Jeg hørte også hvordan E-tavleinvesteringen havde gjort undervisningen mere 
inspirerende og levende, men også om de problemer der fulgte, ved at være afhængig af, 
at det elektroniske medie fungerede. 
 
 
 
 
Samlet vurdering af undervisningen og undervisningssproget: 
Min samlede vurdering er, at undervisningen på Frederik Barfods skole til fulde kan stå 
mål med undervisningen i en almindelig folkeskole. Der gennemføres i dagligdagen en 
inspirerende og solid undervisning med fokus på indlæring og trivsel. Årsplaner i alle fag er 
lagt på hjemmesiden, fagligheden er i top, undervisningsmaterialet er tidssvarende, elever, 
der har behov for særlig tilrettelagt undervisning, får det. De demokratiske spilleregler er 
gældende og undervisningsmiljøet er præget af intens samvær mellem lærere og elever 
og af stor tryghed. Også i SFOen er der en behagelig og varm omgangsform.  
Jeg har også konstateret af undervisningssproget og det talte sprog er dansk. 
Det faglige niveau er højt og der leves generelt op til de krav, der arbejdes efter i 
folkeskolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Roskilde, den 21 maj 2012  
 
 
 
Jytte Vedel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jytte Vedel, Gundsølillevej 60, 4000 Roskilde. Mail: jyve@alleroed.dk 

mailto:jyve@alleroed.dk
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Bilag: Kort referat af klassebesøgene. 
 
8.december 2011: 
 
Det første jeg bemærkede i 8.klasse var, at der sad 23 meget undervisningsparate elever! 
Om det skyldtes, at de vidste at TILSYNET var på besøg, om det var fordi at læreren var i 
klassen 10 min. før undervisningen begyndte-rigtig god indsats- eller de bare altid en 
sådan i 8.klasse ved jeg ikke, men jeg vælger at tro det sidste☺. 
 
Her så jeg hvordan ordningen med svævelærer (læsevejlederen) fungerede. 
Dansklæreren præsenterede det aktuelle tema, og midt i forløbet tog læsevejlederen over 
og underviste i et specifikt læsefagligt område. Herefter var der god hjælp at hente hos de 
2 lærere. En god måde at udnytte de vejledningsressourcer, der er til rådighed. 
 
I 6. klasse blev der gået til den med %-regning. Eleverne sad i grupper, men arbejdede 
selvstændigt mens jeg var i klassen. De brugte hinanden, hvis de ikke lige kunne få hjælp 
med det samme. 
Klassen var i øvrigt dekoreret med ”læringsplancher” og billeder fra 6.klasses lejrskole. 
Der hænger også klasseregler i 6.klasse. 
 
4.klasse arbejdede med Benny Andersen. Alle elever ver meget koncentrerede og 
arbejdede i makkerpar. Mens de skiftede aktivitet udfyldte læreren den digitale 
lektiedagbog. 
Derefter undervistes der i grammatik. 
 
 
I børnehaveklassen sad der 24 små forventningsfulde elever! Daniel havde nemlig fortalt 
dem, at der kom en kontrollant fra kongehuset på besøg…OG DET VAR MIG! 
Det handlede bl.a. om hvorvidt børnene fik julegaver i år, så jeg skulle lige vende 
stemningen fra bekymring til at alt var ok. 
Det var en dejlig børneflok, der allerede var meget skole- og læringsparate og her så jeg 
tydeligt, hvor stor glæde, de havde af E-tavlen. Alle kunne både høre og se hvad der 
foregik og undervisningen var levende og inspirerende.  
Lokalet var tapetseret med læring og udstilling af elevarbejder! Det var meget inspirerende 
både for eleverne og de voksne. 
Da jeg kom tilbage på min egen skole skyndte jeg mig at sende et brev til 
børnehaveklassen, for at fortælle dem, at alt var ok, og julegaverne var reddet! 
 
I 2.klasse skulle de i gang med et emne om julemærker. Der var et rigtig godt oplæg, hvor 
eleverne var meget med, både med spørgsmål og input! 
E-tavlen var, efter lidt startvanskeligheder, i brug til at understøtte den mundtlige 
gennemgang. 
Der var 2 lærere i klassen, hvilket betød at der var mulighed for hjælp og individuel 
undervisning, da alle elever skulle i gang med at skrive julekort. 
Også her var der mange inspirerende læringsplancher på væggene. Især lagde jeg mærke 
til en meget stor planche, hvor eleverne kunne krydse sig af, når de havde lavet en 
bevægelsesaktivitet! 
 



 5 

I 3.klasse var jeg med i engelskundervisningen. Jeg bemærkede, at der blev undervist på 
engelsk, men samtidig at læreren hele tiden var opmærksom på, om eleverne havde 
forstået, hvad der blev sagt. 
E-tavlen blev flittigt brugt, der blev arbejdet med skuldermakker og frontmakker, og det var 
tydeligt at CL-strukturerne havde vundet indpas i undervisningen. 
 
I 7.klasse var jeg med i en matematiktime. Jeg kom netop på det tidspunkt, hvor eleverne 
skulle have tilbagemelding på deres nationale matematiktest. Det betød, at eleverne blev 
sat i gang i grupperne, imens læreren tog dem ud og talte med dem enkeltvis.  
Det var sidst på dagen, og koncentrationen var ved at dale (som i alle andre klasser på 
dette tidspunkt af dagen), så jeg tog rollen som hjælpelærer, hvilket også gav mig 
mulighed for at sludre lidt med eleverne.  
Søde, glade og tillidsfulde ”børn”, der gerne vil arbejde og lære! 
 
Mit sidste besøg denne dag var i 1.klasse i musik! Alle skulle ha’ lov til at være en flue på 
væggen, når 12 elever fra 1. skal lære at spille på Kazoo! Hvor er det en god ide at lave 
deletimer i musik. Sanglegene bliver også meget bedre forstået, når man er 12 frem for 
24! 
 
Herefter sluttede jeg dagen med at få en rundvisning i Skolefritidsordningen. Det er en 
skøn afdeling, med masser af plads og trivsel og masser af aktiviteter for børnene.  
 
 
15.maj 2012 
Jeg begyndte dagen med historie i 4.klasse. Læreren startede med opråb og småsnak 
med den enkelte elev. Tydeligt at alle blev set og hørt. I forbindelse med et tema om 
demokrati, skulle de arbejde med morsealfabetet, og dette skulle foregå med små pærer 
der kunne tændes og slukkes. Det var alle meget optaget af. 
 
Matematik i 5.klasse. Jeg ankom i klassen netop som 3 elever skulle fremlægge et oplæg 
om ”Matematik på Gudenåen” (tror jeg det var). Resten af klassen skulle arbejde og svare 
på de opgaver, eleverne havde forberedt. Der var god feedback fra resten af klassen! 
 
I 8.klasse i det nye lækre naturfagslokale skulle der arbejdes med bakterier. Også her var 
der en rigtig god samtale, stort engagement fra eleverne og tydeligvis en rigtig fin kontakt 
mellem lærer og elev! Der skulle laves forsøg, men dialogen var så stor, at læreren måtte 
afbryde spørgelysten, så de var sikre på at nå at indsamle deres bakterier!  
 
Min sidste lektion denne dag var i religion i 6.klasse. På FBS har man valgt at have 
religion fra 1.-6.klasse med 1 lektion om ugen, hvilket betyder at dette fag ikke er et 
prøvefag i 9.klasse.  
Timen begyndte med at en elev holdt en prædiken om det at være troende! Dette 
medførte megen snak, diskussion og mange spørgsmål. 
Herefter arbejde eleverne med forskellige trosretninger, deres indhold og Bøger, og 
læreren fik dem fint engageret ved bl.a. at lave en quiz. Desværre virkede E-tavlen ikke, 
så der måtte improviseres lidt. Men alle var med og interesserede i hele timen. 
 
      Jytte Vedel 


