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Tilsynsrapport for Hobro Friskole 2015-16 
NAVN: Hobro Friskole SKOLEKODE: 823009 TILSYNSFØRENDE: 

ELIN JUUL HEDEGAARD  

Jeg er certificeret tilsynsførende fra 2013 og skal gen-certificeres 2016 

Hobro Friskole har elever fra 0. – 9. kl. Eleverne er delt op i 4 grupper 
0.-1. klasse 
2.-3. klasse lillegruppen 
4.-5.-6. klasse mellemgruppen  
7.-8.-9. klasse storegruppen  

Jeg har været på tilsyn 4 dage d. 3.12.2015, d. 9.3.2016, 29.3. 30.3. og 4.4. Jeg var med til 
morgensang 2 dage. Der ligger motionsbånd midt på formiddagen.  

Der er to lærere i mellemgruppen og storegruppen, hvor eleverne deles enten årgangsvis eller 
efter niveau. 9. kl er en lille gruppe, for dynamikkens skyld bliver 9. kl og nogle 8. kl elever 
undervist sammen. 

d. 9.3. var tilsynet henlagt til Thorsgård Efterskole, hvor storegruppen var sammen med 
Vindblæs Friskole og Bjerregrav Friskole. De tre skoler var blandet i 3 grupper, der blev 
undervist i fysik/kemi, engelsk, kristendom og historie. Grupperne roterede mellem fagene.  

0. og 1. klasse 

29.3. Dansk 
Timen starter med Vis og Fortæl, hvor eleverne har en ting med hjemmefra, som 
de gerne vil vise og fortælle om. Det er en frivillig ordning, hvor ca. halvdelen af 
klassen har meldt sig til. 
Dernæst er der læsestund i 15 min. hvor elever har hver deres bøger at læse i. De 
fordeler sig hurtigt, to og to, eller flere samlet. Nogle læser for hinanden andre 
læser selv. 

 Da gruppen er samlet igen skal de arbejde med skriftlig dansk i arbejdsbogen.  
 
Der er arbejdsomhed og engagement i gruppen. Der er forskellige niveauer, men rimeligt 
jævnt i de to klasser hver for sig. 
 

2. og 3. klasse  
3.12. 

Dansk 
Der er læsebånd hver morgen, hvor eleverne læser enkeltvis, to og to, og 
læseopgaverne er differentierede. Derefter er der afslutning på et forløb om 
sammensatte ord med et vendespil. Der bliver tydeligt instrueret i, hvordan 
spillet skal foregå, da vendespillet er slut spilles der til slut i timen banko. 
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I fælleslæsning er der arbejdet med hovedpersoner, bipersoner og stemninger i 
teksterne. Stemninger bliver omsat til tegninger, hvor farven udtrykker 
stemningen i teksten. 
Der arbejdes med flere forskellige materialer fra forskellige forlag. 

Der skal en meget tydelig klasseledelse til, for at gruppen fungerer. 

Engelsk 
Læreren taler engelsk til børnene hele tiden, med oversættelser ind i mellem. 
Først er der repetition af sidste lektions læsning, dernæst læser eleverne på skift, 
der arbejdes med udtale. Efter læsning laver eleverne opgaver til teksten i 
opgavehæftet. Timen slutter af med en sangleg, Five little monkeys. 
Materialet er hentet fra forskellige bogsystemer. 

Med en stram klasseledelse og meget forudsigelige opgaver og rutiner er der 
arbejdsro og engagement.  (Jeg erfarede ved besøg i foråret, at der er meget mere 
ro i klassen nu.) 

Niveauet i   2.-3. klasse er rimelig jævnt, der er engagement og arbejdsomhed i gruppen. 

4., 5. og 6. klasse  
3.12. 

Dansk 
Mellemgruppen skrev diktat. Der er i alt 9 niveauer i gruppen til diktat. Fordelen 
ved at bruge et system er, at alle skriver i den sammen tekst, blot er der forskel 
på, hvilke ord der skal skrives for den enkelte. Læreren har på den måde en 
meget tæt opfølgning på, hvor elevernes niveau er. 

d. 4.4. 
Dansk litteratur 4. og 5. klasse 
Hvert klassetrin læse sin bog, dagens afsnit skulle læses enten for sig selv, to og 
to, tre og tre, hvor eleverne på skift læser højt for hinanden, og en gruppe får læst 
højt af læreren. 
Derefter lavede 5. klasse skriftlig tekstanalyse også i grupper, 4. klasse havde i 
læsegrupperne lavet opgaver til teksten mundtligt, og sluttede timen med at 4. 
klasse snakkede om teksten ud fra arbejdsspørgsmålene. 
 

d. 3.12.  
Engelsk 
Sproget i timen var engelsk. 
Eleverne havde arbejdet med en tekst fra lærebogssystemet Wallace and Gromit, 
og sluttede af med at se en video om teksten. Efterfølgende stillede læreren 
spørgsmål til videoen og elever svarede på engelsk. 

 
d. 30.3. 

Natur 
Emnet i perioden var evolution 
Halvdelen af eleverne var på Gasmuseet og blev undervist af en naturvejleder. 
Den anden halvdel havde fået introduktion til evolutionsteorier fra 
Skabelsesmyten over Big bang til Darwins teori, i timen før jeg kom. Eleverne 
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blev introduceret til en hjemmeside evolution.dk, hvor der var 
undervisningsspørgsmål og tekster til spørgsmålene. Hjemmesiden var lavet af 
Københavns Universitet, teksterne var lidt svære at læse, til gengæld var det 
korte tekster. Eleverne arbejdede med hjemmesiden to og to, og afslutningsvis i 
timen var der opsamling. 
 

Mellemgruppen arbejder seriøst og engageret. Niveauet er spredt, og der er rig mulighed for 
at blive undervist på det niveau, den enkelte er på. 
 
8. og 9. klasse 
29.3. 
 Medborgerskab 

Eleverne har studeret de 5 store religioner – hinduisme, jødedom, kristendom, 
islam og budisme. Alle har trukket en religion de skulle sætte sig ind i, og lave en 
fremlæggelse både mundtlig og som power point. Mindst en inden for hver 
religion melder sig til at fremlægge. De andre elever skal tage noter under 
fremlæggelsen. Alle har fået et oplæg i form af spørgsmål til centrale elementer i 
religionerne. Jeg overværer fremlæggelse af hinduisme og kristendom. Der er 
struktur i fremlæggelserne, både mundtligt og på power point, og efterfølgende 
spørgsmål besvares, så godt som den enkelte elev kan og suppleret af læreren. 
 
Tysk 
Opstart af nyt emne, Wohnung, hvor der ud fra små tekststykker skal arbejdes 
med ordklasser. Tekststykkerne læses i grupper på 3, på skift er der 1 der læser, 
1 der oversætter og 1 der kommenterer oplæsningen og oversættelsen. 
Dernæst er der opgaver i ordklasser – verber, substantiver, adverbier, adjektiver, 
pronomen, præpositioner. Dernæst skal eleverne trække en af de forskellige 
boformer, teksterne handler om, lave skrive sin egen historie om den aktuelle 
boform, og afslutningsvis skal eleverne interviewe hinanden om deres historier. 
 
Eleverne arbejder seriøst med opgaven hele vejen igennem, de kender 
arbejdsformen. I løbet at timen kan det mærkes, at de tyske gloser kommer mere 
til overfladen, og bliver mere mundrette. 
 

30.3. Engelsk 
Både de fleste 8. klasses elever og 9. klasse er med til gennemgang af opgivet stof 
til mundtlig engelsk eksamen. 8. klasse afprøver 5 minutters mundligt enetale om 
et emne, som er en del af FP9. Det sker på udvalgte dage når 9. klasse har 
læseferie. 
9. klasse skal vælge et emne inden for den tekstrække, der er læst gennem året. 
De skal lave en outline som eleven og læreren skriver under. I deres outline skal 
der angives ml. 4 og 8 kildehenvisninger ud over det, der er læst på klassen om 
deres emne. Det giver god mening at 8. klasse får mulighed for at afprøve 
systemet. 

 Der arbejdes seriøst og engageret i timen. 

9.3. Fysik 
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På Thorsgård Efterskole overværede jeg noget af gruppens fysikdag. Der havde 
været introduktion til emnet energi, og alle elever havde fået et kompendie med 
tekst og forklaring på opstilling af forsøg. Jeg så to forsøg.  
Så vidt jeg spottede Hobro Friskoles elever, var de engagerede i undervisningen, 
og den praktiske del af forsøgene. 
Jeg synes, det er en god ide, at mødes flere skoler og blive undervist dels sammen 
med elever, de ikke kender, og dels af lærere de ikke kender. En god udfordring i 
forhold til at ungdomsuddannelserne venter om hjørnet. 
En umiddelbar tanke fra en af de involverede lærere var, at der måske var for 
mange elever i år, fra de 3 skoler deltog 150 elever. 
 

Generelt arbejdsomhed i klassen, undervisningen er tilrettelagt, så alle er aktive i timerne 
både skriftligt og mundligt. Niveauet er rimelig jævnt. 
 
7. og få 8. klasser  
29.3. Tysk 

Ud fra videoklip om Murens fald i Berlin, skal eleverne forestille sig at de er en 
ung der oplever hændelserne den aften og nat. De skal tage stilling til, hvem de 
er, hvor de befinder sig og hvad de ser. For nogle er det en god opgave for andre 
er det en svær opgave. Nogle vælger at skiftes til at skrive via Google drev, andre 
skriver i et dokument. Eleverne kan vælge at skrive på dansk først, så processen 
kom i gang, og dernæst oversætte. Timen er gruppearbejde hele tiden.  

4.4. Dansk 
Introduktion til kunst- og billedanalyse. Lærer gennemgang af perioden fra 1750 
til i dag, hvilke genrer der har været, hvad der er typisk for hver genre og 
eksempler derpå. Der kan refereres til billedkunst som et tidligere forløb i deres 
skolegang. Eleverne skal efter motionsbånd vælge et billede, de vil analysere ud 
fra den gennemgåede analysemetode. 
 
Matematik 
Klassen er i gang med en test i færdighedsregning fra matematik.dk. Det har givet 
anledning til at arbejde med regnemetoder uden hjælpemidler. I denne time er 
det division, der arbejdes med. Nogle nemmer metoden hurtigt, andre skal 
arbejde meget med at få metoden automatiseret. Der arbejdes videre med de 
andre opgaver i testen. 
 

Generelt er der arbejdsomhed og engagement i klassen. Niveauet er noget spredt og 
undervisningen er differentieret.  

 
Jeg blev orienteret om, at op til 13 elever har benyttet sig af læse-skrivestue i dette skoleår. 
Der vurderes løbende på om der er et behov for den enkelte elev. 
 

 Undervisningsmiljøet vurderer jeg til at være trygt, hensyntagende og udfordrende på 
samme tid. Der er en god og inkluderende omgangsform på skolen. 

 
 Eleverne bliver undervist i fagrækken inden for de humanistiske, naturvidenskabelige 

og praktisk kreative fagområder. 
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 Opdragelse til demokrati og folkestyre sker gennem filosofi, fremlæggelse af fagstof for 

klassen, eller hele skolen, drama, medborgerskab, klasse/gruppemøder og 
fællesmøder.  

 
 Undervisningssproget er dansk med undtagelse af sprogfagene. 

 
 Læseplaner for alle fag og grupper er læst og stemmer overens med de indtryk, jeg fik 

på tilsynet.  

Hobro Friskole benytter sig efter sommerferien af et nyt kommunikationssystem, Viggo, hvor 
der bla er intra til kommunikation skole og forældre imellem, skemaer, årsplaner og 
evalueringer bliver også en del af systemet.  

Jeg kan konstatere, at Hobro Friskoles undervisning giver eleverne vidensniveau, 
studierelevante og sociale kompetencer til at kunne indgå i en ungdomsuddannelse. 

Tilsynsførende 
Elin Juul Hedegaard  
5. april 2016 
 


