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TILSYNSERKLÆRING FOR ØSTSKOLEN, WALDORF SKOLEN I AALBORG 

TILSYNET HAR I 2014/2015 VÆRET UDFØRT AF: CARSTEN MØLLER 

CHRISTENSEN, PRÆSTEBROVEJ 30, 6818  ÅRRE 

Skolens registreringsnr.: 851 071. Skolen har 66 elever. 

Tilsynet er udført: 

Onsdag den 15.04.2015: 

Fælles morgensang i Salen 

Biologi           8/9 – Menneskets udvikling 

Matematik     6/7 – Vægtstang 

Engelsk         6/7 – Dialoger 

Engelsk         8/9 – Den industrielle revolution 

Violin            4/5  

Psykologi       8/9 – Godhed 

 

Torsdag den 16.04.2015: 

Fælles morgensang i Salen 

Matematik      2/3 

Kreativ dansk 0/1 

Formtegning   4/5 

Matematik      4/5 – Fællesnævner 

Engelsk          4/5 – Dyr 

Matematik      6/7 – Koordinatsystem 

 

Forud for tilsynet har jeg, på skolens hjemmeside, læst de forskellige fagplaner 
m.h.t. mål, delmål m.v. 
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Jeg har ligeledes modtaget årsplaner for klasser, lærere og fag. Fået løste, 
skriftlige opgaver til gennemsyn og set mange, fine periodehæfter.                                                                                                          

Jeg oplevede generelt en positiv stemning i undervisningen. Der er tydeligvis 

en gensidig respekt mellem lærere og elever. 

I de yngste klasser var der en meget fin vekselvirkning mellem bevægelse og 

ro i lektionerne. 

Generelt opleves, at processen i undervisningen har høj prioritet. Eleverne skal 
så vidt muligt selv ”forske” og finde sandheden. 

Undervisningen bar præg af stor differentiering, så både fagligt stærke og 

fagligt svage elever blev udfordret. 

På baggrund af mine observationer er det mit klare indtryk, at skolens samlede 
tilbud af undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folke-

skolen, og jeg kan bekræfte, at undervisningssproget er dansk. 

Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske, med frihed 
og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for 

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene. 

Som en del af tilsynet havde jeg en god og informativ dialog med lærere og 

ledelse, som alle udviste stort engagement, hvilket tydeligvis smitter af på 
eleverne, der opleves imødekommende og tillidsfulde. 

 

 

Carsten Møller Christensen  

 

 


