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Jeg har i dette skoleår overværet undervisning på Grænseegnens Friskole på følgende datoer:
Torsdag d. 27/9
Onsdag d. 14/11
Mandag d. 25/2
Jeg har hver gang været i alle de fire grupper, som klasserne er inddelt i. Jeg har i alle
grupperne deltaget i dansk, matematik og engelsk og i enkelte grupper i natur/ teknik, historie
og tysk.
Det er min vurdering, at der generelt gives en god og velstruktureret undervisning på
alderssvarende niveau. Der varieres mellem forskellige undervisnings- og arbejdsformer,
klasseundervisning og enkelt/ par og gruppearbejde, herunder små projekter med
efterfølgende fremlæggelser. Film, it mv. bruges når det er relevant.
Når der arbejdes selvstændigt / parvis / gruppevis differentieres opgaver /
undervisningsmaterialer i forhold til hvor den enkelte elevs niveau er, og der er god
opmærksomhed fra lærernes side med hensyn til at se, hvem der lige har brug for en ekstra
hånd og hvem der er rimeligt selvkørende og måske har brug for større udfordringer.
Nogle elever profiterer fint af, at der er mange hjørner og kroge på skolen, hvor man kan
arbejde i rimelig ro, andre har brug for en mere fast struktur og lærerens nærhed.

D. 25/2 var ”Kreadag”. Der er ”Kreadag” en gang om måneden. Her er eleverne opdelt på
tværs af alderstrin og efter ønsker og interesser. Den dag, jeg var på besøg, var
valgmulighederne gækkebreve, crossfit for kids, mad over bål og engelsk film og kunst. En fin
dag med glade og engagerede elever hele vejen rundt.
Friskolen lægger meget vægt på elevernes faglige udvikling, og også på fysiske aktiviteter,
musik, kreativitet og naturoplevelser. ( se også værdigrundlaget på hjemmesiden). Hver
morgen starter med enten læsning eller løb (på skift) med efterfølgende fælles fortælletime,
der knytter an til fagene kristendom, biologi, natur/ teknik, historie og musik på forskellig vis.
Fin start på dagene.
Jeg har gennem mine samtaler med leder og lærere fået indtryk af et godt og tæt samarbejde
med forældrene, både omkring elevernes faglige udvikling ( fx samtaler på baggrund af
elevplanerne) og i enkeltsituationer. Mange forældre tager gerne en tørn, også med det
praktiske, når der er behov for det. Ugebrevene ( se hjemmesiden) giver mange eksempler på
dette. De er i øvrigt altid spændende at læse og viser et højt informationsniveau.
Også samarbejdet med det omgivende samfund vægtes højt, fx kirke, sportsklub,
naturgruppe. Sidst, jeg besøgte skolen, så jeg en masse dejlige billeder fra ”Middelalderugen”,
som bl.a. blev lavet i samarbejde med Middelalderlauget i Åbenrå.
Disse samarbejdsrelationer er guld værd, og i disse tider med megen snak om helhedsskole og
kobling af teori og praksis synes jeg bestemt, at Grænseegnens Friskole har noget at byde ind
med.
Dette er mit første år som tilsynsførende på Grænseegnens Friskole. Tak for god modtagelse,
stor åbenhed og højt informationsniveau.
Jeg oplever en dygtigt ledet skole, hvor der gøres et stort og engageret stykke arbejde for at
udvikle undervisningen og elevernes muligheder for læring og personlig udvikling /dannelse.
Ud fra en helhedsvurdering er jeg ikke i tvivl om, at skolens samlede undervisning står mål
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Ligeledes er det mit klare indtryk, at skolen
på bedste vis er med til at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Anne-Kirsten Knudsen

