
	

	

Generalforsamling 2018. 

 

Skole: 

Svenstrup Friskole 

 

Tilsynsførende: 

Lasse Brink Lorenz 

Møgelmosevej 7 

6630 Rødding 

 

Tilsynsbesøg: 

Har været på fire tilsynsbesøg, hvor jeg har deltaget til morgensang og i almindelige 
skoletimer. Derudover har jeg talt med eleverne, lærerne, sekretær og skoleleder ved alle 
skolebesøg. 

 

Har deltaget i følgende timer: Morgensang, projektfremlæggelse (natur/geografi) i 
8./9.klasse (Pegasus), dansk i alle klasser, matematik i 8./9.klasse (Pegasus) og i 4./5.klasse 
(Store Bjørn), engelsk i 4./5.klasse (Store Bjørn), tysk i 6./7.klasse (Andromeda) og 
historie/kristendom i 6./7.klasse (Andromeda). 

 

Vurdering af elevernes standpunkt: 

Elevernes standpunkter i skolefagene lever op til, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 

Skolen har et godt undervisningsmiljø og en tryg skolehverdag med ro til undervisning, 
hvilket bevirker, at eleverne har optimale vilkår for læring og indlæring både ved 
klasseundervisning og gruppearbejde. Der er en fin vekselvirkning mellem forskellige 
undervisningsformer.  

Jeg oplever en god stemning på skolen både blandt elever og ansatte.  



	

	

En dreng i 4.klasse holder om en pige – jeg spørger: ”Hjælper I hinanden? ”Nej, hun er min kæreste 
– det er bare så hyggeligt! 

Joo, det er trygge og glade elever og altid ærlige og venlige, når jeg snakker med dem. 

Lærerne er dygtige til ”at fange” eleverne, hvilket gør timerne spændende. Selv i 0.og 
1.klasse bliver eleverne ”fanget” af sang og musik blandet med skøn varieret 
undervisning. 

Elever udtaler: ”Man får en god selvtillid af at gå på en skole med gode klassekammerater 
og får lært at arbejde sammen og arbejde selvstændigt”. 

 

Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og 
folkestyre: 

Ved skolens morgensamlinger, emneuger og den daglige undervisning oplever eleverne at 
de er en del af et skolesamfund – en del af et større fællesskab. Som elev bliver man set og 
hørt. Samtidig kan man være sig selv, hvilket udvikler den enkelte elev til at kunne tage 
del i et samfund baseret på frihed og folkestyre. 

 

Undervisningssprog: 

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk krydret med lidt Alsisk, hvilket 
giver et ekstra krydderi. 

 

Øvrigt: 

Eleverne virker åbne og trygge. De fortæller, at de er glade, når de går i skole om 
morgenen og glade, når de går hjem. 

 

Samlede donationer: 

50.000 kroner fra SE´s vækstpulje 

 

 

 



	

	

Rødding den 6.april 2018 

 

Lasse Brink Lorenz 

 

 


