
Tilsynsrapport for Marie Kruses Skole 

 skoleåret 2020-2021 

 

Skolens navn og skolekode: 

Marie Kruses Skole 

Stavnsholtvej 29-31 

3520 Farum 

Skolekode 207007 

Navn på den tilsynsførende: 

Merete Nyboe Jensen, lærer, cand.pæd, certificeret tilsynsførende 

Kronprinsensvej 33, st. 

2000 Frederiksberg 

Datoer for tilsynsbesøg: 

Jeg har aflagt tilsynsbesøg på Marie Kruses Skole på følgende datoer:  

Den 29. og den 30. oktober 2020 - svarende til to hele skoledage. 

Der er holdt afsluttende møde med skoleledelsen i forbindelse med tilsynsbesøg den 30.oktober.  

Angivelse af hvilke klasser og hvilke fag den tilsynsførende har overværet i forbindelse med tilsynet: 

Den naturvidenskabelige fagkreds: 

Matematik:  

Matematik 3. klasse: Timen indledes med regnestykker på tavle, som eleverne løser selv. Datoens cifre 
anvendes til diverse regneopgaver. Dernæst arbejder eleverne i deres arbejdshæfte med regnehistorier 
inden for de faglige områder plus, minus, gange og dividere. Derefter skal eleverne selv løse opgaver. 

På klassens tavle er liste med faglige begreber, som klassen har arbejdet indtil nu. Klassen anvender 
bogsystemet FORMAT. I klassen hænger billeder med visualiseringer af faglige mål for, hvad eleverne 
skal lære, f.eks. rest, dele mv.  

Matematik 8. klasse: Klassen har en dobbeltlektion og er i gang med en færdighedstest. Læreren oplyser, 
at fokus bl.a. er på, hvordan eleverne takler, når der er noget de ikke forstår i færdighedsprøven. Efter 
færdighedsprøven drøftes matematikfaglige begreber som diagonal, tangent og median. Da færdigheds-
prøven er afsluttet, arbejder klassen med ligninger. Derefter uddeles opgaver, som introduceres, og som 
eleverne skal løse i grupper. 



Teknologiforståelse 4.klasse: Alle elever har hver sin computer. Det faglige område er kodning. Der 
arbejdes med et program, SCRATCH, som anvendes til at udarbejde et digitalt julepostkort med 
animation og musik. 

Den humanistiske fagkreds: 

Dansk. 

Dansk 1. klasse-delehold: Klassen arbejder med tegn på tavlen: anførselstegn, komma, punktum, 
spørgsmålstegn osv. Der undervises i sprogregler om lyd. Oplæsning øves i en fælles bog. Fokus er på at 
læse med betoning. Alle elever læser på skift. Undervejs drøftes billeders betydning som understøttelse 
af teksten. 

Derefter udleveres ny bog til alle. Denne bruges i det efterfølgende arbejde i klassen. 

I undervisningen inddrages før-læsning som læsestrategi, og der er klassesamtale om illustrationer.   
Eleverne lyderer sig frem, når de læser. Også de lidt sværere lydforbindelser: ng, er,re. 

Dernæst skal klassen lave vendespil med sætninger. Eleverne arbejder to og to og skal danne en sætning, 
som derefter læses op. 

Dansk 7. klasse: Her undervises i at indlede en tekst, og læreren gennemgår elevernes forskellige 
indledninger i forbindelse med, at klassen er ved at skrive en portrætartikel af dem selv med temaet 
Hvad er dit talent? 

Klassen deles i grupper og skal i 10 minutter læse indledninger højt for hinanden. Én indledning skal 
vælges med en begrundelse. Derefter er der fælles klassesamtale. 

Læreren opsummerer på tavle et skelet til brug ved indledninger.  

1. overskrift/ rubrik  
2. indledning hvad har du fået ud af dit talent? 
3. mellemrubrik- den laves i skriveprocessen der, hvor der introduceres noget nyt.  
4. første afsnit. Præsentation af dit skæve talent. 
5. hvornår, hvordan fandt du ud af det? 
6. andet afsnit m.fl. 

 
Klassen drøfter ligeledes, hvordan lay out kan understøtte tekst og budskab. 

Dansk 9.klasse: I denne lektion undervises i modeller til tekstanalyse af eventyret Den grimme Ælling og 
temaet arv og miljø. Klassen drøfter nationalromantiske træk i eventyret og skal efterfølgende løse 
opgaver. Efter jul skal klassen arbejde med Henrik Pontoppidans forfatterskab. 

Engelsk. 

Engelsk 5.klasse: I denne lektion arbejdes med grammatik. Klassen anvender deres arbejdsbog til at løse 
opgaver om engelsk grammatik, f.eks. apostrof-tegn og genitiv-s. Eleverne har haft opgaver for i engelsk, 
som de læser svarene op på. Der er oplæsning fra tekstbog og samtale om ord undervejs, f.eks. 
artiklerne a/an the/the samt lydregler/udtaleregler. Klassesamtalen føres på engelsk. 

Engelsk 7.klasse – delehold: Klassen skal i denne engelsklektion arbejde med Indien som engelsktalende 
nation. Med udgangspunkt i lærebogstekst er der klassesamtale på engelsk. Eleverne har besvaret 



spørgsmål, som gennemgås. Temaet er Indiens sprog, kultur, religion mm. Opgaver til samtaleøvelser 
deles ud og eleverne arbejder to og to. 

Den praktisk-musiske fagkreds: 

Håndværk og design. 

6.klasse-delehold: Klassen arbejder med vævning og alle skal væve en Wall-hanger. Efter at have set 
andre værker til inspiration har eleverne tegnet forlæg til deres eget vævearbejde. I næste lektion gang 
skal eleverne montere og udstille deres vævning. 

Næste undervisningsforløb i 6. klasse bliver ud fra temaet: fra skrot til flot/ Danmarks næste klassiker. 

Musik.  

6.klasse-delehold: Klassen har orkester-sammenspil. I denne lektion spiller klassen sammen i orkestret og 
alle har en rolle enten som sanger eller på et instrument. Musikken øves og gennemspilles et par gange. 
Afslutningsvis øves guitarspil. Alle elever udstyres med en guitar og spiller akkorder på guitar. Læreren 
synger til. 

 

Tilsynets vurdering: 

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 

Jeg har vurderet elevernes standpunkt i de tre fag på følgende måder:  

1. Ved at overvære undervisningen og vurdere om eleverne er i stand til at løse stillede opgaver, 
om eleverne deltager i undervisningen, om eleverne kan svare på de af læreren eller 
klassekammerater stillede spørgsmål eller om eleverne på anden vis udtrykker faglig viden, f.eks. 
under fremlæggelser, klassedialog eller lignende. Jeg går også rundt i klassen og ser, hvad 
eleverne arbejder med, og om de er i stand til at arbejde med stillede opgaver eller bidrage til 
løsning af opgaver gennem samarbejde. I vurderingen af dette indgår, om undervisningens 
indhold i den pågældende lektion kan relateres til Fælles Mål for faget. Hvis jeg har spørgsmål i 
forhold til dette, spørger jeg læreren. 
Under besøg i klassen ser jeg også efter, hvilke læremidler eleverne anvender i undervisningen. 
På Marie Kruses Skole anvendes gængse lærermidler, som også anvendes i folkeskolen: 
fagbøger, lærerstillede opgaver, digitale læremidler, film, artikler mv. 

2. Karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen er 9,0 på Marie 
Kruses Skole. Landsgennemsnittet er på 7,4.  
I dansk er karaktergennemsnittet 8,6, i matematik 9,7 og i engelsk 9,2. På det afsluttende møde 
havde vi en generel drøftelse af forskelle i karaktergenenmsnit for hhv. drenge og piger. 
Det skal bemærkes, at eksamenskaraktererne for 2020 er standpunktskarakterer, som er ophøjet 
til prøvekarakterer på grund af nedlukning med nødundervisning på grund af Covid-19-
situationen. 
 

Jeg vurderer, at elevernes faglige standpunkt er meget tilfredsstillende. Generelt er der en udbredt brug 
af fagsprog i undervisningen og en høj grad af elevdeltagelse og aktivitet i undervisningen. 

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen 



På baggrund af observation af undervisning, samtaler med lærere i forbindelse med undervisningen, 
vurdering af de udleverede fagbeskrivelser, vurdering af læremidler, gennemsyn af prøvekarakterer samt 
samtaler med lærere og ledelse kan tilsynet konkludere, at undervisningen på Marie Kruses Skole står 
mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  

Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det 
danske med frihed og folkestyre samt udvikler elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende 
friheds-og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. 

Marie Kruses Skoles værdier er: 

• faglighed og fordybelse  

• samarbejde  

• omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet 
 

Ved at overvære undervisning og færdes rundt på skolen, kan jeg konstatere, at der anvendes varierede 
undervisningsformer og at der lægges vægt på dialog og inddragelse af eleverne i undervisningen.  

Skolen lever op til kravet om at have et elevråd. 

Tilsynet kan konkludere, at Marie Kruses Skole både i det daglige samvær og i undervisningen lever op til 
kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

Gennem det faglige indhold i undervisningen udvikles elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 

I forbindelse med tilsynsbesøg i skoleåret 2019-2020 fik jeg udleveret opgivelser til prøvefagene historie 
og samfundsfag ved folkeskolens afgangseksamen. Formålet var at se om temaer/emner og 
problemstillinger i opgivelserne kunne relateres til undervisning i demokrati, frihed og folkestyre.  
Opgivelserne i historie og samfundsfag viser, at der har været undervist i demokrati, frihed og folkestyre, 
men afspejler kun meget overordnet prøvebekendtgørelsens krav om at være organiseret i emner og 
temaer med problemstillinger. Dette er drøftet med skolens ledelse på vores afsluttende møde den 30. 
oktober. Ledelsen har allerede fokus på fremover at kvalitetssikre opgivelser yderligere, så de afspejler 
bekendtgørelsens krav.  

På det afsluttende møde drøftedes også skolens arbejde med praksisfaglighed. Praksisfaglighed skal 
imødekomme praktiske, kreative og håndværksmæssige udfordringer i grundskolen og være et stærkere 
fundament for at vælge ungdomsuddannelse. Ledelsen oplyser, at vurderingskriterier for 
praksisfaglighed inddrages i uddannelsesparathedsvurderingen.  

Tilsynet har fået udleveret årsplaner til alle de fag, som er besøgt i dette skoleår. Ledelsen oplyser, at 
skolen har indført skabelon til årsplaner, som lærerne skal følge. 

Ifølge friskoleloven §2, stk.3 skal undervisningssproget i en fri grundskole være dansk. 

Undervisningssproget på Marie Kruses Skole er dansk 

Donationer. 

Ifølge friskoleloven §9 a, stk. 4 skal skolen oplyse den tilsynsførende om donationer til skolen. 



Ledelsen på Marie Kruses Skole oplyser, at skolen ikke har modtaget donationer i dette skoleår.  

 

 

Frederiksberg den 31.oktober 2020 

Merete Nyboe Jensen 

 


