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I begyndelsen af 2018 blev jeg spurgt om jeg havde mulighed for at være tilsynsførende på 

Trunderup Friskole. Derfor er alle besøg foretaget i 2018.  

 

Jeg har overværet tysk på 8-9. klassetrin, engelsk  og håndværk på 5.-6. klassetrin, dansk og ekstra 

dansk  3.-4.  klassetrin, matematik og idræt 6.-7. klassetrin. Kort besøg og snak med 

børnehaveklassen.  

 

Har fulgt skolen på Facebook i flere år.  

 

I tysk blev der arbejdet med forskellige opgaver samt at en del af børnene lavede taleøvelser.  

I dansk oplevede jeg en fortælle - historie opgave, der udfordrede fantasi og evne til at finde på et 

plot.  

I matematik oplevede jeg træning i fornuftens matematik og træning i øjemål samt læring om 

forskellige enheder. Desuden blev andre emner taget op og pendulet blev introduceret.  

 

Trunderup Friskole er en perle af en friskole. Det er min opfattelse, at der er færre af dem i dagens 

samfund, og derfor skal det fremhæves, at der her er en perle.  

 

En friskole med nærvær - god stemning og atmosfære - mangfoldig læring og dannelse og hvor 

børnene bliver både set og hørt er for mig ingredienser i en ægte friskole.  

 

 

Efter tysktimen var der en elev der sagde: "tak for en dejlig tysktime "  

Efter matematiktimen på 6.-7. klassetrin sagde et barn til en ven : " Dejlig time og bare være fri for 

hæfteopgaver" - og det var en særdeles spændende time. Dialogbaseret, inspirerende i et matematisk 

univers, hvor der var noget at tænke over.  

I idræt var det børnene der gerne ville have idræt udendørs. De holdt møde om det og små 

frustrationer om præstationsangst blev taget alvorligt og behandlet på en fin måde.  

 

Jeg har udelukkende overværet timer med høj faglighed og hvor alle var med. Jeg oplever at alle 

børn udviser engagement i den faglige udvikling uanset den enkeltes niveau. Jeg er sikker på at den 

respektfulde omgangsform er en medvirkende årsag samt at alle børn anerkendes.  

 

Det har udelukkende været en god oplevelse at besøge Trunderup Friskole. Jeg er blevet modtaget 

åbent og venligt at såvel børn som voksne.  

 

Skolen bærer præg af en god omgangstone og man må rose både børn, forældre og lærere for denne 

gode tone. Børnene udviser stort engagement i deres skoledag og de respekterer de voksne uden 

angst. Der er ingen tvivl om at lærererne ønsker ro i timerne - men det foregår helt roligt. Istedet 



kalder de lærere for "rare","søde" og "ynglings".  

 

 

Jeg vurderer at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen, og jeg er helt sikker på, at skolen forbereder børnene til at leve i 

et samfund med frihed og folkestyre.  

 

 

Undervisningssproget er dansk.  

 

Hjemmesiden er opdateret.  

 

Med venlig hilsen  

 

Birthe Krabek 

 

 


