
Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Krebs' Skoleskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
101083

Skolens navn:
Krebs' Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Bo Uggerholt Lauritzen 

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

02-11-2017 9. Marstrand Geografi Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

02-11-2017 9. Lundby Dansk Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

02-11-2017 8. Carl Nielsen Biologi Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

02-11-2017 7. Grundtvig Matematik Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

26-01-2018 4. H. Egede Natur/Teknolog
i

Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

26-01-2018 3. Niels Ebbesen Matematik Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

26-01-2018 2. Chr. d. 4. Dansk Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

26-01-2018 1. H.C. Andersen Dansk Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

26-01-2018 5. L. Holberg Idræt Praktiske/musiske 
fag

Bo Uggerholt Lauritzen 

21-02-2018 3. P. 
Tordenskjold

Idræt Praktiske/musiske 
fag

Bo Uggerholt Lauritzen 

21-02-2018 4. Hans Egede Engelsk Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

21-02-2018 5. B. Thorvaldsen Historie Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 



21-02-2018 5. L. Holberg Matematik Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

21-02-2018 6. K. Rasmussen Dansk Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Det er altid en fornøjelse at komme på tilsynsbesøg på Krebs´ Skole. Både i undervisningen, til morgensang, i 
gården og på gangene møder jeg engagerede, venlige og hjælpsomme elever, som er meget villige til og stolte af 
at fortælle om livet på skolen. 

Jeg ser en stærkt rammesat undervisning, som af eleverne opleves både meningsfuld og vedkommende. Den 
varierede og dialogbaserede undervisning, som i stigende grad involverer digitale medier, når det er meningsfuldt, 
foregår på et højt niveau, som er tilpasset elevernes forudsætninger. På Krebs´Skole forventer lærerne meget af 
eleverne, men ikke mere end de kan imødekomme, når de anstrenger sig. Og det gør de. Den strukturerede 
undervisning, den varierede og dialogbaserede undervisning, de høje forventninger og det trygge læringsmiljø er 
formodentlig medvirkende til, at Krebs´ Skole både i interne og eksterne evalueringer fremviser endog meget 
flotte resultater.

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.

 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



Den observerede undervisning er varieret (projekt- og gruppearbejde, selvstændig fordybelse, ture, dialog, film, 
tværfagligt arbejde mv.) og varetages af kompetente lærere, der gør brug af nøje udvalgt og ofte meget nyt 
lærebogsmateriale - også IT-baserede materialer - og i enkelte tilfælde selvproducerede materialer. Eleverne har 
et solidt fagligt vokabular og bruger deres viden i kreative og innovative sammenhænge. Eleverne virker 
motiverede, udviser engagement og fortæller, at undervisningen er meningsfuld for dem. Interne og eksterne test 
og evalueringer vidner om et højt niveau.

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.

 Uddybning

Det gælder også for undervisningen i naturfagene, at undervisningen er varieret og tager afsæt i nyt materiale. Jeg 
ser en stigende grad af IT-anvendelse, som tydeligt motiverer eleverne. Også indenfor denne faggruppe ser jeg, at 
eleverne har et rigt fagligt vokabular. De forstår og anvender begreber korrekt og formår at overføre og 
perspektivere deres viden fra et fag til et andet. Observationerne understøttes af resultater i afgangsprøver og 
evalueringer - interne såvel som eksterne.

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.

6.2 Uddybning

Hen over årene har jeg fulgt undervisningen i de praktisk-musiske fag. Også her oplever jeg en stærk faglighed - 
både hos voksne og børn. Det bærer fx udstillinger af elevproduktioner, undervisning i idræt, billedkunst og 
madkundskab vidnesbyrd om.

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



Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

Som beskrevet ovenfor har jeg - også i indeværende skoleår - observeret danskundervisning, set evalueringer af 
elevernes progression, interviewet lærere, elever og skolens ledelse, studeret prøveresultater med videre. Alt 
tyder på, at Krebs´ skoles elever har et meget højt fagligt standpunkt - også i dansk.

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

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

Det gør sig også gældende i matematik, at Krebs Skoles elevers standpunkt er højt. Det bekræfter observationer, 
prøveresultater og konkurrencer eleverne har deltaget i. Eleverne viser ofte, at de har matematiske færdigheder, 
der overstiger, hvad som almindeligvis ville kunne forventes af dem.

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

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

I engelsk er det faglige niveau meget, meget højt. Det ses af prøveresultaterne, interne evalueringer og test. Jeg 
ser meget kompetent undervisning og elever, der for langt størstedelens vedkommende kaster sig frygtløst ud i 
mundtlig brug af det engelske sprog og som læser og skriver engelsk på et højt niveau. 

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

Historie fylder meget på Krebs´ Skole. Skolens indretning og miljø bærer da også præg af en stor respekt for 
historien og for traditioner. Historieundervisningen tager som den øvrige undervisning ofte udgangspunkt i 
lærebogsmateriale, som er nyt og ikke sjældent forfattet af en af skolens egne lærere. Men undervisningen er 
også meget varieret (jeg har set brug af Cooperative Learning strategier, projekt- og gruppearbejde, rollespil, 
litteraturstudier med mere) og den er ofte tværfaglig. Eleverne udviser en stor historiebevidsthed og kender tidligt 



til fx kildekritik. 

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

Ja

8.1 Uddybning

Med udgangspunkt i observationer, studier af evalueringer, test, prøveresultater, samtaler med elever, lærere og 
skolens ledelse med videre, vurderer jeg, at undervisningstilbuddet i høj grad står mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. Det gør det og har det gjort i de år, jeg har været tilsynsførende.

9 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

 Uddybning

Undervisningen i fx geografi, dansk, historie og engelsk kom dette år ind på begreber og fænomener som 
demokrati versus diktatur, rettigheder, herunder børns rettigheder og religionsfrihed, bæredygtighed, etik, kultur, 
FN m.m. Skolen har desuden et velfungerende elevråd, som eleverne kender til og bruger til at fremføre 
synspunkter og påvirke beslutninger vedrørende skolens dagligdag. Både lærere, elever og ledelse har fokus på, at 
alle skal trives og være en del af fællesskabet. 
Den overvejende dialogiske og medinddragende undervisningsform i sig selv forbereder også eleverne til 
demokratisk dialog. Et eksempel fra en undervisningsobservation: Tre elever har påtaget sig at danne grupper. De 
beslutter, at grupperne skal være mangfoldigt sammensat, således at alle kan bidrage. De vurderer hver enkelt 
elevs styrker og sammensætter så grupperne ud fra, hvordan hver enkelt med sine styrker kan bidrage særligt til 
opgaveløsningen.
Klassen og læreren vedtager, at det er gode principper og velvalgte grupper.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

Som det fremgår ovenfor, forberedes eleverne både i og udenfor undervisningen til aktiv deltagelse i og 
stillingtagen til demokratiske processer.



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

Ja

 Uddybning

Se ovenfor.

9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 Uddybning

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

Ja

10.1 Uddybning

Skolen har elevråd og eleverne har medindflydelse i undervisningen.

12. Donationer 

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

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

Navn Adresse Beløb i kroner

Nej



 

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv 
moms.

Beløb i kroner

12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

13. Tilsynets sammenfatning

Krebs´ Skoles elever har et trygt og godt skolemiljø, hvor de modtager kvalitetsundervisning, der medfører et højt 
fagligt niveau, og som afspejler sig både i prøveresultater og i den rare atmosfære, der er på skolen.


