
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Krebs' Skole:
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

18-02-2019 2. Absalon Historie Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

18-02-2019 2. Christian d. 4. Natur og 
teknologi

Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

18-02-2019 3. Niels Ebbesen Dansk Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

18-02-2019 5. Bertel 
Thorvaldsen

Matematik Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

18-02-2019 6. Knud 
Rasmussen

Engelsk Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

19-02-2019 9. Marstrand Biologi Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

19-02-2019 8. Carl Nielsen Engelsk Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

19-02-2019 7. Blicher Fysik Naturfag Bo Uggerholt Lauritzen 

19-02-2019 5. Ludvig 
Holberg

Musik Praktiske/musiske 
fag

Bo Uggerholt Lauritzen 

19-02-2019 9. Lundbye Dansk Humanistiske fag Bo Uggerholt Lauritzen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg



Jeg har i dette skoleår besøgt Krebs' Skole to hele skoledage. Under besøgene har jeg interviewet både elever og 
lærere og været i dialog med skolens ledelse. Jeg har observeret undervisning i klasserne, deltaget i morgensang 
og i frikvarterer og sågar været med på tur i Østre Anlæg. Derudover har jeg undersøgt undervisningsplaner, 
interne og eksterne evalueringer, test og prøveresultater.

På Krebs´Skole, møder jeg altid nysgerrige og engagerede elever og professionelle lærere, som er velforberedte. 
Både børn og voksne er villige til og stolte af at fortælle om den undervisning og læring, der finder sted på skolen.

Igen i år har jeg set undervisning på et højt niveau, som er meningsfuld og dermed engagerende og motiverende 
for eleverne. Undervisningen har tydeligt præg af at være elevinddragende, dialogbaseret og varieret. Jeg har 
således set projektarbejde, cooperative learning inspireret undervisning, IKT-baseret undervisning, eksperimenter 
og forsøg, klassisk kursusundervisning, selvstændig fordybelse, modellering, fortælling og gruppearbejde. Hver 
gang har det været velvalgte aktiviteter, der understøttede elevernes faglige eller tværfaglige læring. Lærerne 
forventer generelt meget af eleverne, som i høj grad lever op til forventningerne. Hvis enkelte elever, som jeg har 
mødt, har haft  udfordringer af faglig eller social karakter, tilbydes de støtte og hjælp i et passende omfang. Jeg 
ser også mange elever, som hjælper og støtter hinanden. Jeg oplever derfor et meget stærkt rammesat og et trygt 
læringsmiljø på Krebs´skole. Den faglige og sociale trivsel blandt eleverne viser sig da også i meget flotte 
evalueringer, høje prøvekarakterer, fine testresultater, trivselsmålinger med videre.

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



Det gælder både for den observerede undervisning i sprogfagene, i danskfaget og i historie, at jeg oplever en 
meget stærk faglighed hos både børn og voksne. Den dialogbaserede og varierede undervisning, det velvalgte og 
ofte helt nye - enten selvfremstillede eller indkøbte og anvendte lærebogsmateriale, de faglige begreber og det 
sprog eleverne utvungent og ofte kreativt bruger i undervisningen, samt de elevprodukter og evalueringer, test og 
prøver jeg har set, vidner samlet om et meget højt niveau for elevernes læring. 

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 den er dialogbaseret, inddrager elevernes interesser, er 
varieret og tager afsæt i nyt og aktuelt undervisningsmateriale. Jeg ser her en stadig stigende grad af 
tværfaglighed, som sammen med IT-anvendelsen tydeligt motiverer eleverne. Også indenfor denne faggruppe ser 
jeg, at eleverne har et højt fagligt niveau. De forstår og anvender som oftest begreber helt korrekt og formår 
derudover 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

De praktisk-musiske fag på krebs´ Skole varetages af undervisere med meget stærk faglighed og stærkt 
engagement. Det bærer undervisningen og elevernes læring tydeligt præg af. Elevproduktioner i form af fx billeder 
og andre fysiske produkter og ikke mindst elevernes sang viser, at eleverne i de fag gennemgår virkningsfulde 
æstetiske læreprocesser.

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

Observationer, samtaler med elever, evalueringer, test og prøver viser samlet, at eleverne har et højt niveau 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

Observationer, samtaler med elever, evalueringer, test og prøver viser samlet, at eleverne har et højt niveau i 
matematik.

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

Observationer, samtaler med elever, evalueringer, test og prøver viser samlet, at eleverne har et højt niveau i 
engelsk

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie

Observationer, samtaler med elever, evalueringer, test og prøver viser samlet, at eleverne har et højt niveau i 
historie.

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



Ja

8.1 Uddybning

Alle de år jeg har ført tilsyn på Krebs´ Skole, har mine undervisningsobservationer og studier af 
undervisningsplaner, elevproduktioner, evalueringer, prøveresultater, samtaler med elever og med skolens lærere 
og ledelse peget i den samme retning: Krebs´ Skoles undervisningstilbud står i allerhøjeste grad mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen.

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

Det er min oplevelse, at undervisningens indhold i mange af fagene i samspil med undervisningens inddragende og 
dialogiske form samt skolens daglige liv med både et velfungerende elevråd og med tydelige rammer og fælles 
traditioner, forbereder eleverne til et liv med frihed og folkestyre. Eleverne lærer på en gang at øve indflydelse på 
fællesskabet og dets udvikling og samtidigt at respektere de gældende regler og rammer for skole- og 
klassefællesskabet såvel som for samfundsfællesskabet. I historie lærer de fx om det danske folkestyres tilblivelse 
og udvikling og om kampen for rettigheder. I samfundsfag om folkestyrets udfordringer og måder at håndtere 
konflikter - herunder rettighedskrænkelser. I alle fag lærer de at argumentere og begrunde, veje for og imod og 
danne egne holdninger og meninger. I den daglige undervisning og også i elevrådet, øver eleverne sig i en tryg 
ramme på at øve indflydelse. De forberedes således gradvist til et demokratisk liv med lige rettigheder - og de 
bliver samtidig til nogen.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

Se ovenfor.

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

Se ovenfor.

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
 

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

13. Tilsynets sammenfatning

Nej



Mine klasserumsobservationer og samtaler med personale og elever samt undersøgelser af undervisningsplaner, 
evalueringer, prøver og test gennem flere år - og også dette år - viser, at Krebs´Skoles elever har et trygt og godt 
skolemiljø, hvor de modtager undervisning af meget høj kvalitet, der understøtter deres læring, gode trivsel og 
udvikling både fagligt og socialt.


