
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Udefriskolen:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
665024

Skolens navn:
Udefriskolen

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Janet Hazel Cribb Jensen

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

28-02-2022 6.-7. kl. matematik Naturfag Janet Hazel Cribb Jensen

28-02-2022 4.-5.klasse læsebånd Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

28-02-2022 0.-1. kl. læsebånd Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

28-02-2022 6.-7. kl. Engelsk Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

28-02-2022 6.-7. kl. krop og 
bevægelse

Praktiske/musiske 
fag

Janet Hazel Cribb Jensen

28-03-2022 8.-9. klasse Dansk Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

28-03-2022 4.-5. kl. Dansk Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

29-04-2022 4.-5.kl. læsebånd Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

29-04-2022 4.-5.kl. Engelsk Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

29-04-2022 4.-5.kl. Tysk Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

20-05-2022 8.-9. klasse fysik/kemi Naturfag Janet Hazel Cribb Jensen

20-05-2022 6.-7. kl. kulturfag Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

07-06-2022 0.-1.kl. matematik Naturfag Janet Hazel Cribb Jensen



07-06-2022 3.-4. kl. læsebånd Humanistiske fag Janet Hazel Cribb Jensen

07-06-2022 3.-4.kl. matematik Naturfag Janet Hazel Cribb Jensen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

D. 28.2. besøgte jeg Udefriskolen.

I 1. time. Inden undervisningen gik i gang overværede jeg morgensang, der er for alle skolens elever og lærere.  
Læreren havde valgt at fortælle lidt om forskellige kampvogne, der har været brugt op gennem tiderne, lidt 
historie, inden de skulle synge: Jeg er så glad for min cykel.  Emnet om kampvogne var ikke valgt p.g.a. konflikten i 
Ukraine, og det var meget kort.

Derefter var jeg med 6.-7. klasse til matematik. De var i gang med algebra. Timen startede med at læreren hurtigt 
gik rundt for at se, om eleverne havde lavet de opgaver, de havde haft for, og om der var noget, der skulle 
gennemgåes igen. Derefter skulle de i gang med nye opgaver om emnet. Undervisningen var organiseret således, 
at det er de samme emner begge klassetrin arbejder med. Læreren tager så opgaver både fra 6.klasse-niveau og 7. 
klasse niveau, opgaverne får eleverne i kopier. Det betyder, at der er forskellige sværhedsgrader i opgaverne. Det 
giver mulighed for, at der igennem forløbet også kan gives sværere opgaver til de hurtigste, måske endda 8. 
klasse-opgaver. Helt konkret, arbejdede de med at "gange ind i en parentes" med en ubekendt, eks.: 4(2x+3). Der 
var både udregningsopgaver og opgaver, hvor eleverne selv skulle opstille opgaver ud fra praktiske eksempler. Det 
giver en god forståelse. Efter godt 1 time var der en lille pause, hvor eleverne fik rørt sig, den her dag legede de 
først en fælles leg, der kræver opmærksomhed, med at "skyde" hinanden ned, bagefter en leg, hvor eleverne 
skulle løse forskellige additions-og multiplikationsopgaver, se, hvem der var hurtigst. Bagefter gik matematiktimen 
i gang igen, hvor eleverne skulle løse de opger, de var blevet stillet. (Det er så også lektier).

6.-7. klasse igen. I timen med "krop og bevægelse" legede eleverne fangelege. En af dem var: Heksens farver, hvor 
de bliver fangere efterhånden som, de bliver fanget.

Den næste time var læsebånd, der er en læsetræningstime. Først så jeg 4.-5. klasse. Den her dag var der frilæsning 
i bøger efter eget valg. Nogle gange læser man også noget fælles. I disse timer er der god mulighed for at hjælpe 
ordblinde. De elever arbejder så efter et program, hvor de kan både kan få læst bogen op elektronisk, samtidig 
med, at de har teksten foran sig og så  kan følge med den.

I samme time besøgte jeg 0.-1. klasse. Alle har "læsebånd" på samme tid. I 0.-1. klasse brugte de tiden på at lave 
ord ud af de bogstaver, som læreren viste frem. Små ord til de yngste, -og svageste, og ord med 3 bogstaver til 
dem, der kunne det. Det var almindelig klasseundervisning.

I 4. time besøgte jeg igen 6.-7.klasse, i denne time havde de engelsk. De var i gang med at arbejde med Irland. 
Læreren fortalte først overordnet om Irlands byer. Læreren læste derefter en lille engelsk tekst om Irlands 
historie. Eleverne skulle bagefter oversætte teksten/fortælle hvad der stod i den. Derefter blev eleverne   
præsenteret for en bog om Irlands store skytshelgen: Sct. Patrich, som de skulle til at arbejde med, en bog, der 
både handler om hans liv og hans store rolle, da Irland blev kristent.  D. 17.3, er hans dødsdag, hvilket bliver fejret 
hvert år. Eleverne fik lektier for i bogen, kapitler, der skulle læses og oversættes. Bogens sværhedsgrad passer 
både til 6. og 7. klasses elever.



D. 28.3. besøgte jeg Udefriskolen igen. Der var læseuge for alle elever hele den dag, og hele den ugen. Dagen 
begynder altid med morgensang. Den dag sang vi: Hør den lille stær. Der er på skolen en praksis med, at der 
synges den samme sang hele ugen, så alle børn lærer den. Da der var læseuge, blev der læst op af et kapitel i en 
bog for alle eleverne. Derefter fik de at vide, at det i denne uge gik meget ud på at få læst mest muligt, man måtte 
gerne konkurrere med sig selv om, hvor meget man egentlig kunne nå at læse på en uge. De fik udleveret en 
logbog, hvori de skulle skrive op alle de sider, de fik læst i løbet af ugen.

Derefter var jeg i 8.-9. klasse. Læreren fortalte om, hvad faglitteratur er til forskel fra skønlitteratur. Vi gik på 
biblioteket, hvor det blev repeteret, hvordan man finder faglitteratur på et bibliotek, fortalt om nummersystemet, 
som bibliotekerne benytter sig af. Derefter blev eleverne bedt om at finde en fagbog, og ud fra de bøger, fandt de 
ud af, hvordan en faglitterær bog er opbygget med indholdsfortegnelse, emneinddeling, illustrationer, henvisning 
til anden litteratur, og links (nyere bøger) til oplysninger på computeren. Derefter gik de i gang med bogen: 
Jernkysten,- en bog om skibsforlis ved Vestkysten. De startede emnet med i små grupper at finde ud af, hvad de 
selv vidste på forhånd om emnet. Det skulle de så fortælle hinanden om bagefter. Timen sluttede, og de skulle 
arbejde videre i næste time.

Efter tiden med krop og bevægelse gik jeg ind i 4.-5- klasse. Her havde eleverne fået udleveret en bog af Jørn 
Jensen: Koldt blod,- celle 9. De fik at vide, hvordan timen skulle forløbe: Først skulle de læse et stykke i bogen, 
derefter skulle de lave et referat af det stykke, de havde nået at læse. Alle elever er  jo ikke lige hurtige til at læse 
teksten. Og der er også nogle elever, der er ordblinde, som har brug for computeren til at læse teksten op 
samtidig med, at de kan følge teksten på skærmen. Da referatet var lavet, skulle de finde 
sjove/bemærkelsesværdige, måske ukendte ord i teksten. I den sidste del af timen skulle de læse en faglitterær 
tekst: Christiania. De skulle læse et kapitel, hvorefter de skulle lave spørgsmål ud fra teksten. Spørgsmålene blev 
skrevet på deres computer og printet ud. Så gik alle i gymnastiksal, hvor opgaven gik ud på. at de skulle gå rundt 
mellem hinanden, finde en kammerat og stille de spørgsmål, de havde lavet, til kammeraten, der så skulle svare 
på det. Jeg spurgte, hvordan de på skolen håndterer, at der er 2 årgange i klassen. De har en praksis med, at det 
ikke er de samme tekster, der læses, hvert år. Teksterne skiftes ud, nogle er lettere end andre, og så skal 4. klasse 
jo ikke læse den samme tekst næste år i "5. klasse". Når der arbejdes med konkret grammatik, har hvert klassetrin 
sin grammatikbog, der svarer til det samme klassetrin i folkeskolen. Der bruges et system: "Stav", der også bruges 
i Folkeskolen.

D. 29.4. besøgte jeg skolen igen. Jeg overværede "læsebånd" i 4.-5. kl. Det er en lille time, hvor eleverne læser 
bøger efter eget valg, hensigten er naturligvis at træne elevernes læsekapaticitet. Det er meget forskelligt, hvad 
eleverne læser: det kan være almindelige skønlitterære bøger, der svarer i sværhedsgrad til, hvad man kan 
forvente af en elev på det niveau, han/hun befinder sig på. Så det er meget individuelt, hvor svære tekster, de 
læser. Det kan også være faglitteratur eller tekster fra aviser, som de finder på nettet. Det er en god måde at 
træne læsningen på.

Jeg blev i 4.-5.klasse, Den næste time havde de engelsk. Eleverne så en lille undervisningsfilm på engelsk med en 
person, der skulle handle i et supermarked. Det var en grundig og tydelig gennemgang både af indretningen i et 
supermarked og hvilke varer, man kan købe, også de engelske ord for indkøbsvogn, gange i et supermarked, og 
hvordan man betaler i et supermarked. Lektien til næste time skulle så være at se filmen igen, og så skulle 
eleverne arbejde videre med den i den kommende engelsktime.

Jeg blev stadig i 4.- 5.kl. Den følgende time var en tysktime. Det var en grammatiktime. Eleverne arbejder efter et 
system: Gut Gemacht, der også anvendes i folkeskolen. Eleverne havde haft en lektie for, som så blev gennemgået 
og rettet. Opgaven gik ud på at oversætte små sætninger, træningen  var at indsætte den rigtige bøjning af ordet 



"sein". På det her tidspunkt arbejdes der med de tyske verbers bøjninger. Den næste opgave gik ud på at øve 
nutidsbøjning af "gehen", det var en lidt legeagtig opgave, der skulle laves færdig derhjemme som lektie.

Den 20.5. kom jeg igen på besøg. Jeg startede med at besøge 8.-9, klasse i en fysik/kemi time. De arbejdede med 
emnet: Strålingernes indvirkning på levende organismers levevilkår. De var i gang med et underemne om, hvad 
solens stråler gør ved vores hud, og hvodan vi kan beskytte os mod skoldning og dermed en evt. udvikling af 
hudkræft. De havde læst artikler fra Gyldendals digitale undervisningsmaterialer om emnet. De havde derefter 
lavet plancher i grupper om emnet, der også omhandlede anvendelsen af solcreme. Da de var færdig med deres 
plancher, skulle de ud på et lille løb, der gik ud på at svare på forskellige spørgsmål, der også omhandlede 
forskellige hudtyper, forskellig slags solcreme, og hvordan man skal agere i forhold til, at beskytte sig mod de 
farlige UV stråler i sollyset. På den måde fik de lidt luft og rørt sig, så det kunne blive lettere at fortsætte 
undervisningen. De skulle lave en rapport om emnet, da de kom tilbage til klassen.

I næste time besøgte jeg 6.-7. klasse. Timen hed Kulturfag.De var i gang med at læse om Skotlands historie, da de 
skal på tur til Skotland i uge 22. Det var mest en læsetime, men de så også en lille film om Loch Ness uhyret. De fik 
derefter en snak om, hvorvidt der er et Loch Ness uhyre eller ej, og det at tro på eller tvivle på historien. De 
snakkede også om, at det jo er en turistattraktion, det, at man taler om det. Det er meningen, at de skal arbejde 
med forskellen på England og Skotland og de forskellige politiske holdninger til tilknytningen til EU, eller evt. et 
selvstændigt Skotland. I øvrigt indeholder faget "Kulturfag" samfundsfag, historie og religion. Så emnet og turen 
falder i høj grad inden for det fag.

D. 7.6. besøgte jeg Udefriskkolen igen.Denne gang var jeg inde i 0.-1.-klasse, der havde matematik.Timen startede 
med, at klassen sammen med læreren fik sat orden på kalenderen, eleverne skulle fortælle, hvilken ugedag, dato, 
måned, årstid, der var i dag, det hele blev skrevet op på deres kalendertavle i klassen. Dernæst blev der 
gennemgået, hvad der skal ske for dem i løbet af timen. Det er en god ide, især for de elever, der har 
koncentrationsbesvær. Bagefter arbejdede de i en matematikbog, Rema, der indeholder den relevante 
matematik- og regne træning, der skal finde sted i 0.-og 1. klasse. Eleverne arbejder selv i eget tempo, så ikke alle 
er kommet lige langt. Men de fleste er kommet langt i deres hæfter. Rema er et træningsmateriale, som man også 
anvender i folkeskolen. Ud over de træningshæfter, får eleverne almindelig matematikundervisning i de 
forskellige emner, der hører til i de 2 klasser. Ved det, at der er 2 årgange i klassen, ses det, at der er mange af de 
yngre elever, der faktisk også lærer det stof, der hører til på det næste klassetrin. Det kan godt betyde, at det 
næste skoleår bliver lettere, for de får en del af stoffet 2 gange. Det er også udfordrende for læreren, der så skal 
finde materiale til dem, der er hurtige. Senere i timen skulle eleverne arbejde med forskellige mønstre. De fik 
uddelt nogle ark med geometriske mønstre (figurer, der gentages i en bestemt rækkefølge), men også andre 
figurer, knapper, forskellige tegn og tal. Det er med til at lære at gennemskue opgaver på længere sigt.

Hver dag er der "læsebånd på skolen, Det betyder, at alle børn får læst 20 min. hver dag i skolen. Jeg var i den 
følgende time inde i 3.-4-klasse til "læsebånd". Hver elev har sin egen bog, som de fortsat læser i. Det er meget 
forskellige bøger, eleverne vælger selv. I denne tid er det skønlitteratur. Det kan på andre tidspunkter være 
faglitteratur. Det er en god træning, da eleverne vælger en bog, en historie, de gerne vil læse, og sværhedsgraden 
er tilpasset hver enkelt elevs niveau. Der lånes både bøger fra skolens eget bibliotek og fra bogbussen, der 
kommer forbi skolen i skoletiden, og giver mulighed for at låne andre bøger.

I den næste time blev jeg i 3.4.klasse, hvor de havde matematik.De skulle repetere positionssystemet i tallene. De 
snakkede på klassen om emnet, hvorefter der var forskellige legeagtige aktiviteter med opgaver, hvor eleverne 
skulle arbejde med positionssystemet. En opgave gik ud på at slå med terninger i deres grupper, og så skrive et tal 
op med 3 cifre, hvorefter de skulle finde andre, der f.eks. havde det samme tal med den samme placering i tallet. 



Det er en udefriskole, så der var også en aktivitet udenfor, hvor eleverne skulle slå med en terning - også i 
grupper, de skulle bruge det til at illustrere tallet med forskellige hop eller bevægelser, læreren skulle så skulle 
gætte hvilket tal, eleverne illustrerede.. Det gav både motion, frisk luft, glade børn og en anderledes og kreativ 
måde at tænke matematikundevisning på.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Skolen benytter sig af undervisningsmaterialer fra Gyldendal, og der bruges materialer, der anvendes på 
sammenlignelige klassetrin i folkeskolen. Desuden er der på skoleskemaet hver dag et "fag", der kaldes læsebånd. 
Det er 20 minutter, hvor hver enkelt elev får den træning, det har brug for på et for den enkelte elev passende 
niveau. Skolen har desuden adgang til hjælpeprogrammer på deres computere, der kan hjælpe elever med 
læseproblemer og styrke deres læsefærdighed. 

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja



Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

Også her bruges undervisningsmaterialer, der anvendes på lignende klassetrin i folkeskolen.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning



9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

10.3 Uddybning

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som 
det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning



13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

Alle de aktiviteter, jeg har set, foregår i blandede grupper, der er ingen snak om forskelige aktiviteter for drenge 
og piger.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Der er stor frihed for alle elever til at vælge de aktiviteter, der tilbydes uden hensyntagen til, om det er dreng eller 
pige, der vælger. 

17 Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja



17.1 Uddybning

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

21. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

21.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

Udefriskolens støtteforeningnk Fabjergstad 22, 7620 
Lemvig

25000,00

Ja



21.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

28000,00 kr.

22. Tilsynets sammenfatning 

I den pædagogiske praksis på skolen arbejdes der tit i grupper, der kan være selvvalgte eller bestemt af læreren, 
både med hensyn til enkelte emner, men også valg af kammerater ata samarbejde med. Det træner 
samarbejdsevnerne hos eleverne, da det også lægger op til megen diskussion. Det hjælper jo også eleverne til, 
senere at kunne leve i og deltage aktivt i et samfund med frihed og demokrati og folkestyre. 

Udefriskolen lever meget op til sit navn. I det pædagogiske arbejde lægges der megen vægt på, at eleverne også 
får motion og frisk luft gennem skoledagen. Der er en del dobbelttimer, hvor der tit lægges en lille faglig variation 
ind med frisk luft og bevægelse. Desuden er der hver dag på skoleskemaet en tid med krop og bevægelse.

Der er rigtig gode udenomsarealer, der bliver flittigt brugt gennem hele skoledagen i de forskellige fag. Det er en 
rummelig skole med plads til børnenes forskelligheder, og der bliver taget hånd om de problemer, de måtte have. 
Der er desuden et fint samarbejde med vuggestue, børnehave og SFO, der ligger ved siden af.


