
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Marie Kruses Skole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
207007

Skolens navn:
Marie Kruses Skole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Heidi Theilmann Schmidt

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

22-11-2021 3. klassetrin Dansk Humanistiske fag Heidi Theilmann Schmidt

22-11-2021 6. klassetrin Engelsk Humanistiske fag Heidi Theilmann Schmidt

22-11-2021 8. klassetrin Matematik Naturfag Heidi Theilmann Schmidt

22-11-2021 5. klassetrin Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Heidi Theilmann Schmidt

22-11-2021 4. klassetrin Teknologi Naturfag Heidi Theilmann Schmidt

23-02-2022 2. klassetrin Matematik Naturfag Heidi Theilmann Schmidt

23-02-2022 6. klassetrin Læseklasse Humanistiske fag Heidi Theilmann Schmidt

23-02-2022 6. klassetrin Håndværk/Desi
gn

Praktiske/musiske 
fag

Heidi Theilmann Schmidt

23-02-2022 8. klassetrin Fysik/Kemi Naturfag Heidi Theilmann Schmidt

23-02-2022 9. klasse Engelsk Humanistiske fag Heidi Theilmann Schmidt

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har aflagt mit første tilsyn på Marie Kruses Skole i skoleåret 2021/22. Tilsynet har bestået af to dage i hhv 
efteråret og foråret med observationer af undervisningen. I alt har jeg observeret 10 lektioner fordelt på 



grundskolens 1.-9. årgang.

Efterfølgende har jeg afholdt møder med skolens ledelse med en tilbagemelding i forhold til den observerede 
undervisning samt om skolens indsatser og generelle udvikling. Det fremstår klart, at skolens ledelse har et stort 
fokus på den kontinuerlige ledelsesopgave, der skal løftes, for at kvaliteten i undervisningen bibeholdes og 
udvikles. Dette sker bl.a. ved, at implementeringen af skolens strategi jævnligt tages op til en revurdering blandt 
hele skolens personale, ift om der f.eks bør foretages strukturelle ændringer. Et konkret eksempel på dette er, at 
skolen fra næste skoleår vil afprøve en helt ny lektionsstruktur.

Jeg har overværet lektioner på flere forskellige klassetrin inden for de tre tilsynsområder og har talt med lærere, 
elever og ledelse ved mine besøg. Undervisningens metoder har spændt fra lærerstyret klasseundervisning med 
oplæg, øvelser og opsamling til undervisning baseret på lærer- og elevoplæg efterfulgt af elevernes selvstændige 
arbejde individuelt og/eller i grupper.

Da det var mit første år som tilsynsførende på Marie Kruses Skole, havde jeg forud for mit tilsyn orienteret mig om 
skolens værdier og visioner på skolens hjemmeside samt afholdt et møde med skolens viceinspektør Debbie 
Hamilton. Jeg havde derudover fået indsigt i årsplaner inden for de tre tilsynsområder.

Mine observationer afspejler en skole, hvor fagligheden er i højsæde og undervisningen er veltilrettelagt og 
struktureret. I de fleste lektioner har læreren synliggjort planer for lektionerne på tavlen, så eleverne ved, hvad de 
skal. Lærerne er velforberedte og de har materialerne klar, møder til tiden og udnytter tiden, så den reelle læretid 
for eleverne er høj. Der stilles høje og tydelige forventninger til elevernes indsats i undervisningen, samtidig med 
at lærerne er anerkendende og nærværende overfor eleverne. Jeg har således oplevet en god ånd og et meget 
ambitiøst undervisningsmiljø.

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.

3.1 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

Skolens undervisning indenfor det humanistiske fagområde står fuldt ud mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. Skolen følger Fælles mål med den tilføjelse, at kristendomskundskab er tilkendt fagtitlen religion.
Herunder er en kort beskrivelse af det indhold, der blev observeret i dansk- og engelskundervisningen

Dansk 3. klasse
Min observation starter midt i et modul, mens eleverne er i gang med en fysisk faglig aktivitet "Turbo-alfabet", 
hvor de i en rundkreds på skift skal sige ét bogstav ad gangen i alfabetisk rækkefølge, mens læreren tager tid. 
Eleverne er meget koncentrerede, alle er aktivt deltagende og dyster for slå deres rekord. Planen for modulet står 
på tavlen, hvor hver aktivitet har en tidsangivelse. Læreren følger denne plan nøje og der er således en del 
variation i undervisningen, hvilket dog også medfører en del skift for eleverne. 
Efter alfabet-aktiviteten skal eleverne arbejde med sætninger fra en velkendt tekst "Alex og Monsterhuset". 
Eleverne skal på skift gå op til tavlen og svare ja/nej på et spørgsmål om teksten. Alle elever følger med i deres 
egne papirer og der er udpræget ro i klassen, som udgør 11 elever, da det er et delehold.
Derefter er temaet sammensatte ord, som indledes af en brainstorm, hvor eleverne involveres ved, at de rækker 
hånden op og fortæller, hvad der kendetegner et sammensat ord. Eleverne rækker meget veldisciplineret hånden 
op og svarer, når læreren giver dem lov, de er meget aktive og tavlen fyldes hurtigt af ord. Efterfølgende skal 
eleverne stille sig i en rundkreds og hoppe ind i kredsen ved at sige et sammensat ord, eleverne skiftes og har 
mange forslag; gamer-tastatur, muse-måtte, tromme-sæt, LED-lys, Star-Wars m.fl. 

Engelsk 6. klasse
Læreren står i døren og tager imod eleverne, mens de kommer ind fra frikvarter. Hun smiler til eleverne, mens hun 
på engelsk tager imod dem. 
Lektionen foregår stort set udelukkende på engelsk. Læreren fortæller eleverne, at hun har modtaget en mail fra 
en vikar, der har haft en uheldig situation med eleverne i en foregående engelsk lektion. Flere elever rækker 
hånden op og vil gerne debattere situationen med hende. Det hele foregår i en konstruktiv samtale og med stor 
inddragelse af elevernes perspektiv og afsluttes med på en måde, hvor der vises gensidig forståelse fra både lærer 
og elever. Lektionens program skrives herefter på tavlen. 
Første punkt er Thanksgiving, hvor klassen taler sammen om, hvad begrebet er og hvordan det fejres i USA. Der er 
en god dynamik og stemning i undervisningen. Eleverne er aktive og bidragende til dialogen og der er god kontakt 
mellem læreren og eleverne, som også indebærer en grad af humor; læreren rækker tunge til eleverne og 
fortæller, at i engelsk må man gerne række tunge, når man skal udtale ”th” lyden korrekt. 
Der benyttes forskellige digitale læremidler i undervisningen bl.a. Gyldendals engelskportal og Quizlet, hvor 
eleverne dyster mod hinanden i en quiz om begreber og ord der knytter sig til Thanksgiving. 

Engelsk 9. klasse
Jeg kommer ind i midten af et modul, der dagens sidste lektion. Temaet er "Norther Irelands vote for peace" om 
den historiske konflikt mellem protestanter og katolikker i Nordirland, hvor eleverne bl.a. har set filmen In The 
Name Of the Father. Læreren taler engelsk og fortæller meget levende og engageret om temaet. Eleverne er 
aktive og byder ind til den fælles brainstorm, som skal benyttes til deres individuelle outlines.  De har alle deres 
computere tændte og noterer noter ned. 
Tavlen skrives hurtigt fuld af elevernes mange bud, som læreren griber på en positiv måde og uddyber, mens han 



skriver på tavlen. 
På trods af et alvorligt tema, som indebærer mange tragiske hændelser f.eks. Bloody sunday, er læreren god til at 
skabe en balance, hvor han har en humoristisk og varm relation til eleverne. 

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.

5.1 Uddybning

Skolens undervisning indenfor det naturfaglige fagområde står fuldt ud mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. Skolen følger Fælles mål med den tilføjelse, at natur/teknologi er opdelt i hhv naturfag i 1.-6. klasse og 
teknologi i 4.-5. klasse.

Matematik 8. klasse
Timen starter kort efter, at frikvarteret er slut. Læreren er i klassen og tager imod klassens elever. Der laves opråb, 
hvorefter læreren kort fortæller om en konkurrence, som klassen skal deltage i og derfor have sendt deres 
leverance ind. 
Derefter skal eleverne lave færdighedsregning. De får opgavesættet udleveret i papirform og læreren fortæller, at 
eleverne kan aflevere opgaven på Teamskanalen ved at scanne opgavebesvarelsen ind eller aflevere i papirformat. 
De bliver ligeledes mindet om, at opgaven er uden hjælpemidler. 
Eleverne må selv bestemme, om de vil lave opgaven individuelt eller i grupper og på kort tid, har klassen fordelt 
sig i klasselokalet eller på gangarealet i tilknytning til lokalet. De finder hurtigt selv ud i mindre grupper, mens 
nogle vælger at lave opgaven alene. 
Der er god aktivitet, hvor eleverne i grupperne taler sammen om opgaverne og alle elever er i gang med opgaven. 
Læreren går rundt og tilbyder sin hjælp til eleverne. Han er meget rolig og imødekommende. 

Teknologi 4. klasse
Jeg kommer ind i midten af et modul. Klassen arbejder med hver deres MicroBit (minicomputer), som skolen har 
fået ved tilmelding til DR's UltraBit-projekt.
Læreren viser eleverne, hvordan de skal kode MicroBit'en til at være en digital udgave af legen Sten, Saks, Papir. 
Eleverne virker bekendte med kodning og alle arbejder på hver deres computer, hvori de har MicroBit'en tilkoblet 
og koder i programmet MakeCode.
Flere elever er meget hurtige og går i gang med at dyste med hinanden; de tager MicroBit'en ud af computeren og 
har den i hånden, mens de ryster den og siger "Sten, Saks, Papir" til deres modstander, som også ryster sin 
MicroBit.
Der er tydeligvis stor forskel på elevernes niveau ift at kode og læreren har derfor travlt med at nå omkring alle 
elever. Han formår dog at komme rundt om eleverne og skaber differentierede udfordringer for eleverne, f.eks. 
bliver de elever, der er først færdige bedt om at videreudvikle på "Sten, Saks, Papir". En elev videreudvikler 



således et lyssværd som et ekstra udfald. Læreren er meget positiv og nærværende ift eleverne og der er højt 
aktivitetsniveau i klassen og eleverne er meget motiverede for at kode og kunne præge deres egne spil.  
Flere elever viser mig deres spil og fortæller, hvordan de i faget også har lært, hvordan de kan programmere i 
Scratch. En elev fortæller mig, at han er glad for faget, da han også går til kodning i sin fritid og at han derfor også 
hjælper de andre elever, der ikke er på samme niveau som ham ift kodning. 
Da frikvarteret starter har mange elever svært ved at give slip på deres MicroBit og de har tydeligvist lyst til at 
spille/kode videre. 

Matematik 2. klasse
Jeg kommer ind midt i en dobbeltime, hvor eleverne spiller forskellige matematikspil, hvor de trænes tallenes 
positionssystem med bl.a. ti-sidede terninger og talslanger. 
Der er en tydelig dagsorden på tavlen, hvor både dagens skema og lektionens program er skrevet med både tekst 
og tilknyttede illustrationer, så eleverne ikke er tvivl om programmet. 
Der er en god "lyd" i klassen og eleverne er meget aktive med deres spil og læreren går rundt og hjælper eleverne. 
Hun sætter sig på hug og har en meget fin og rolig tilgang til eleverne. Hun inddrager fagbegreber som "faktorenes 
orden", så elevernes faglige ordforråd styrkes tidligt. 
Hun skifter til en aktivitet, hvor eleverne skal dyste med tal-kort og batler mod hinanden med udgangspunkt i 
tallenes positioner. Eleverne er tydeligvis bekendte med denne aktivitet og er ivrige for at dyste. 
Klassen fremstår flot udsmykket med faglige ophæng, bla. er der synlige læringsmål for matematik og plakater 
med fagbegreber i dansk og engelsk.

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.

6.1 Uddybning

Skolens undervisning indenfor det praktisk-musiske fagområde står fuldt ud mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen. Skolen følger Fælles mål med den tilføjelse, at håndarbejde og sløjd er selvstændige fag i 4.-
5. klasse, mens begge fag indgår i håndværk og design i 6. klasse.
Herunder er en kort beskrivelse af det indhold, der blev observeret i billedkunst- og 
håndværk/designundervisningen

Billedkunst 5. klassetrin
Jeg møder læreren på gangen og vi følges til lokalet. Hun fortæller, at faget er højt prioriteret på skolen og at det 
således ikke kun er de boglige fag, der tilstræbes at skabe høj faglighed i på MKS.



Da timen starter, er der 12 elever, som tager forklæder på og sætter sig på deres pladser, som de kender i 
forvejen. 
Læreren introducerer Pop-art med en kort historisk fortælling om kunsten, der opstod i 50'erne og varede ind i 
60'erne. Hun fortæller derefter om kunstarten Op-art (optimal illusions), som er en abstrakt kunst, hvor 
menneskets syn let snydes af optiske fænomener f.eks. worm tunneller. Hun benytter billeder, som hun finder på 
computeren og som eleverne således kan se på whiteboard'et.
Efter det fælles oplæg går eleverne i gang med deres videreførelse af en opgave, de tidligere har startet. De har 
hver især fundet et billede af slikpapir, som de har forstørret op og derved lært om størrelsesforhold, og hvordan 
proportioner skal holdes ved forstørrelser. Eleverne benytter deres egne computere og har rammet den 
pågældende del af billedet ind og arbejder ud fra dette. 
Deres lærreder er meget detaljerede med blyantstreger, som derefter er farvelagt, så det fremstår som en kopi af 
udsnittet af slikpapiret, som f.eks. er M&M, Lions, Milky bar og Skittles. 
Læreren går rundt og hjælper eleverne og vejleder dem ift farvevalg og andre deltaljer. Eleverne er meget 
forskellige steder i deres værk og få bliver færdige, hvorefter disse elever arbejder videre med Op-art.
Billedkunstlokalet er meget indbydende og afspejler et værksted, der bliver flittigt brugt. Der er maling på bordene 
og forklæderne og der er mange elevproduktioner i form af skulpturer, malerier og øvrige værker. Malerbøtterne 
står fremme sammen med Posca-tuscher og der fornemmes, at der er mange materielle ressourcer til rådighed i 
faget.

Håndværk og design 6. klasse
Eleverne arbejder med vævning som en del af et længere forløb, hvor de har fået en introduktion til forskellige 
teknikker fx satin-, kiper- og lærredvævning.
De 10 elever sidder fordelt ved borde og væver efter motiver, de selv har tegnet. Alle har gang i en vævning og 
inddrager forskellige garntyper og teknikker. Eleverne er meget aktive og virker til at hygge sig, da de griner og 
også taler om mere private ting sammen mens de væver. Der er god stemning i klassen, hvor læreren går rundt og 
inspirerer eleverne og hjælper dem med fx at vælge garn. 
Hun fortæller eleverne, at hun har lagt videofilm med væveteknikker ind i deres lektiebogen på Intra, som de kan 
orientere sig i under eller efter lektionen.
Lokalet fremstår meget indbydende med mange forskellige materialer og værktøjer og elevernes produkter 
præger lokalet, så det fremhæver hvilken faglighed der foregår i rummet. Lokalet støder sammen med 
sløjdlokalet, så der er en sammenhæng mellem de to fagligheder og eleverne kan bevæge sig mellem begge 
lokaler. Sløjdlokalet fremstår meget nyt og med nye høvlebænke og mange flotte produktioner, som elever og 
lærere har lavet.

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

Ja

7.1 Uddybning

Skolens karaktergennemsnit i dansk i skoleåret 2020/2021:

Læsning: 8,6
Mundtlig: 8,5



Skriftlig fremstilling: 8,8
Retskrivning: 9,4

Uddybning og sammenligning med landsplan kan læses på www.uddannelsesstatistik.dk

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

Ja

8.1 Uddybning

Skolens karaktergennemsnit i matematik i skoleåret 2020/2021:

Mundtlig: 8,8
Skriftlig med hjælpemidler: 9,8
Skriftlig uden hjælpemidler: 9,7

Uddybning og sammenligning med landsplan kan læses på www.uddannelsesstatistik.dk

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

Ja

9.1 Uddybning

Skolens karaktergennemsnit i engelsk i skoleåret 2020/2021:

Mundtlig: 10,5
Skriftlig: 10,2

Uddybning og sammenligning med landsplan kan læses på www.uddannelsesstatistik.dk

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning



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

Ja

11.1 Uddybning

Skolens undervisning indenfor alle tre fagområde står fuldt ud mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. Skolen følger Fælles mål med enkelte ændringer. Der arbejdes struktureret og målrettet med 
feedback som værktøj til at fremme elevernes faglige udvikling. Dette afspejles bl.a. ved, at der i udskolingen er 
indlagt en ugentlig feedback time i både dansk, engelsk og matematik. 
I indskolingen er der to ugentlige timer til lektietid, så eleverne kan nå omkring deres lektier i skoletiden og få 
hjælp af deres lærere. På mellemtrinet er der frivillig lektiehjælp.
Eleverne medbringer egne computere fra 4. klasse. Hovedparten har dog valgt at købe en computer gennem 
skolen. Det er således stort set samme device, som eleverne arbejder på uanset årgang.
Klasselokalerne har alle whiteboards og der benyttes både digitale og analoge læremidler i en god variation. 
Lokalerne fremstår pæne og indbydende. De fleste lokaler afspejler forskellige fagligheder i form af plakater, 
ophæng eller elevernes egne præsentationer og værker. 
Hos enkelte elever er der lavet individuelle inkluderende materialer. F.eks. har en elev i indskolingen 
piktogrammer på sit bord, som skal hjælpe eleven med at huske at række hånden op og vise, hvad dagens 
program er, således at der skabes forudsigelighed for eleven.

12. 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

12.1 Uddybning

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Det er min oplevelse, at der generelt er en meget tryg og tillidsfuld stemning på skolen. Eleverne arbejder meget 
selvstændigt og i grupper på tværs af køn og eleverne inddrages aktivt i undervisningssituationen med faglige og 
sociale bidrag.
Det er mit indtryk, at eleverne føler sig godt tilpas og at de hele tiden bliver medtænkt som aktive parter i forhold 



til lærerne og de voksne generelt. Jeg oplevede både dette i den faglige del af undervisningen og i øvrige drøftelser 
mellem elever og lærere, hvilket jeg bl.a. lægger til grund for erklære, at skolen i høj grad lever op til 
forberedelsen af eleverne til frihed og demokrati.

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

Ja

14.1 Uddybning

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

Skolen opdeler jævnligt elever i mindre hold. Dette kan være på tværs af klasser, fagligt niveau samt køn, alt efter 
det faglige eller sociale formål. 

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

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

Ja

17.1 Uddybning

Skolen har et elevråd, som består af medlemmer fra alle årgange og som typisk mødes én gang om måneden. 
Elevrådet er repræsenteret på skolebestyrelsesmøder, hvor de har mulighed for at fremsætte forslag f.eks. til 
forbedringer af skolen og sørge for, at eleverne er involverede, når der træffes bestyrelsesbeslutninger. 



Elevrådet er også repræsenteret i kontaktudvalget mellem ledelse, lærere og skolens øvrige elevudvalg. 

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

Mindst en gang årligt informeres skolens personale om den skærpede underretningspligt samt skolens procedure. 
Dette foregår både fra skolens ledelse, sundhedsplejerske eller skolesocialrådgiver.

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

På baggrund af mit samlede tilsyn har jeg fået et meget overbevisende indtryk af det faglige indhold samt af 
elevernes færdigheder. Lærerne er meget velforberedte og fagligt funderede i deres fag og deres undervisning er 
veltilrettelagt og struktureret. Eleverne opleves generelt som fagligt nysgerrige og trygge ved at deltage i 
undervisningen, og der er således plads til at fejle trods det høje faglige niveau, der forekommer på alle klassetrin. 

Skolen har flere elever med ordblindhed og har målrettede forløb for, at denne elevgruppe udvikler sig fagligt og 
kan inkluderes i den almene undervisning. Dette giver således indtryk af en skole med en fælles forståelse af 
faglighed og med et ønske om at løfte alle elever uanset deres faglige udgangspunkt.

På grundskolen er en systematisk evalueringspraksis i form af evaluering og feedback. Her bliver elevernes almene 
læringskompetencer genstand for fælles drøftelser, feedback og samtaler med elever og forældre. Der er således 

Nej



et kontinuerligt fokus på, at skolens elever bliver i stand til at reflektere over egne læreprocesser og fagligt 
udfordres på deres individuelle niveau. 

På Marie Kruses Skole er der en god balance mellem traditioner og nytænkning. Dette afspejles i, at der værnes 
om traditioner og faste rutiner samtidig med, at der er et målrettet ønske om at følge med udviklingen, således at 
undervisningens indhold og metoder sigter mod at give eleverne relevante fagligheder og kompetencer til 
fremtiden.

På skolens hjemmeside fremhæves høj faglighed og fællesskab, som centrale værdier. Mit tilsyn har efterladt et 
indtryk, hvor jeg kan erklære, at disse værdier ikke blot er velbeskrevne på skolens hjemmeside, men også 
afspejler sig i den praksis, som jeg har observeret.   

Ud fra en helhedsvurdering af undervisningens faglige indhold, didaktiske metoder og undervisningsmiljø kan jeg 
således vedstå, at det faglige niveau på Marie Kruses Skole står fuldt ud mål med folkeskolens.


