
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Nørreåskolen:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
791029

Skolens navn:
Nørreåskolen

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Ulf Tranegaard Andersen 

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

17-09-2019 9. Naturfag Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

17-09-2019 2., 3., 4., 5. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

17-09-2019 4., 5. Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

17-09-2019 6., 7. Engelsk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

17-09-2019 9. Tysk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

17-09-2019 4., 5. Historie Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

01-10-2019 0., 1., 2. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

01-10-2019 0., 1., 2. Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Ulf Tranegaard Andersen 

01-10-2019 4., 5. Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

22-01-2020 0., 1., 2., 3., 6., 7. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

22-01-2020 6., 7. Tysk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

22-01-2020 4., 5. Engelsk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

05-02-2020 0., 1., 2., 3. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 



05-02-2020 2., 3. Musik Praktiske/musiske 
fag

Ulf Tranegaard Andersen 

05-02-2020 2., 3. Kunst Praktiske/musiske 
fag

Ulf Tranegaard Andersen 

05-02-2020 4., 5., 6. Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

På besøgsdagene går jeg frit rundt på skolen. Det giver et godt indtryk af stemning og dagligdag. Eleverne finder 
det naturligt at jeg kommer, for jeg er blevet præsenteret til morgensamling. 

17. september

Der er morgenmotion i gymnastiksalen. Der står 4 rækker børn i hver ende af salen, de er parate. De løber ind til 
midterlinien, første gang skal de sætte en finger på midterlinien, dernæst skal næsen ramme linjen, begge ører... 
Siden skal der danses, snurres rundt... Der er fuld damp på.

9. kl. har sammen med elever fra Mammen naturfag. ”I skal arbejde med selv at lave en problemformulering. Lav 
en mindmap i Mindmeister for at prøve det af.” Siden importerer de “På rejse i rummet” fra Gyldendal. 

I 2. - 3. lister jeg ind, mens de ser en video om Stian Holes illustrationer. Den er hentet  fra Clio. De har arbejdet 
med “Garmanns hemmelighed” af Stian Hole. De er ved at være færdige med bogen. “Hvilke dele af bogen kunne 
I godt lide?” Og “Hvilket billede?” Ude

Ude på gangen løber de to og to stafet. Der er 20 spørgsmål til bogen der skal svares rigtigt på. “Handler bogen 
om kærlighed?” osv. Børnene står lidt uroligt for de skal vente på tur.

Dansk i 4. - 5. De arbejder med “Min femte danskbog” af Maj Mørup. Skriv et østerlandsk eventyr.

4. - 5. Matematik

På Clio arbejder eleverne med “Måling og præfikser” De arbejder enkeltvis og sammen to og to. Det er nyt stof, og 
tempoet er derefter.

I 6. - 7. Engelsk: De har lige fået “New Lets do it” Men vi starter med at få tildelt et billede af en Cartoon-figur. Vi 
skal give personen karakter. Efter 10 minutter deler vi vores “person” med de andre i klassen.

2. - 3. dansk

Følelser: skriv et ord som I vil skrive en bog om. Når ordet er fundet siges det højt, og sedlen sættes på væggen. 

I 9. Tysk

Mehr Hände oben! Dato og dag.... 

Vi får 2 sætninger med fejl på tavlen. Hvor er fejlene?



Vi deles i hold á 5. Holdene får fem ord, som de skal danne sætninger ud fra. “Stil jer op i rækkefølge så sætningen 
er rigtig.

I 4. - 5. Historie

Først hører eleverne om Maribo, hvor Chr. d. 4.s datter - Leonora Christina levede sine sidste år i kloster...

Corfiz Ulfeldt… - en elev bryder ind og fortæller om Corfitz. (Eleven hører Sigurds Danmarkshistorie). Efter den 
gode afbrydelse ses en video om Leonora på DR.dk/viden/webfeature/lcogendahl

1. oktober

Dansk i 0. - 2. Kl. 

Hjælp, Snøvsen er borte!

Hvad skal der stå i en efterlysning? Hvad vil I give i dusør?

“Hvis du gerne vil sidde ned, er der en plads der”, siger pigen og fjerner en taburet for at give plads til mig. 

Et hold går i billedkunstlokalet, de er de sidste til at forme deres “Snøvs”

“Jeg skriver at Snøvsen er gået i skraldespanden.” Der er god arbejdsuro.

4 voksne om 42 elever. I frikvarteret ser jeg et par elever forsøge at aktivere nogle større elever i eftersøgningen.

Matematik i 4. - 5. Kl.

Der skal ryddes op. Protokol. Nye pladser, yah!

Eleverne får enkeltvis vejledning mens de øvrige ganger 2 og 3 cifrede tal.

22. januar

Morgensamlingen bestod af sange og visning af filmen Skabelsen fra skabelsen.com

0-1 kl. Hvad hedder dagen….. Hvornår har I fødselsdag….

Godmorgen Slangen Sigurd “S”, Godmorgen Isbjørnen Ib “Ihh”.

I skal ud og samle ord på skolen. Der samles - et par stykker bliver dog på stedet og finder alt på hylderne.

En afstikker  til 6. Kl. matematik. De har vikar (fast lærer) Der er meget stille, alle løser opgaver på 
Matematikfessor.



0-1 igen. Nogle skriver bogstaver, andre opgaver i hæfte “Ordtræning 1”

Tysk i 6. - 7.  Der tales tysk fra start, lige fra de indledende små kommentarer. Hvad hedder dagen? Hvordan er 
vejret?...

Wir haben das Tema - Freizeit. Alle får et kort, og de skal finde sammen efter det fritids-kort de har. De skal 
spørge sig frem. 

De skal finde og oversætte ord fra et ark,  alle bliver sat sammen tre og tre. De spredes ud på gangene.

Dansk i 2. - 3.

Der er frilæsning. Nogle sidder på gangene andre i klassen..

Der står bøger fremme som appetitvækkere 

De laver kort over Stridstrup (Frk.  Ignora bøgerne) Der tegnes og skrives.

Dansk i 6. - 7.

Oplæg ved en elev, der i sin nytårstale fortalte om livet sidste år, startende med klassens liv. Sidste punkt var om 
Trumph, der ville købe Grønland…. Læreren har udleveret en skabelon med punkter en nytårstale skal indeholde

De øvrige elever skriver ned fra nytårstalen og kommenterer.

Skift af arbejde. Vi sætter os kort i rundkreds, Der deles kort ud til alle…. Snakken går.

Endnu et skifte - de hører nu historie ”kapitel 17” af en historie. “Hvilke indtryk vi fået Carolines familie?” Børnene 
har været opmærksomme - gode betragtninger, de er oppe og markere. Fantastisk god undervisning.

Engelsk i 4. - 5.

Eleverne løser opgaver med klokken, både analog og digitalt, for nogle elever har svært ved at læse et analogt ur.

Derefter er der 15 minutters arbejde i “Let´s do it”

5. februar

Til morgensamlingen er der ud over sang flere indslag. Et par piger fortæller om deres affaldsindsamling på 



skolens område. “Vil I godt lade være med at smide skrald?”

Legepatruljen står for en leg på fredag, en skal lige hente sedlen for at huske hvad de havde planlagt.

En pige fortæller at hun skal på udveksling nord for Hamburg, hun skal i tysk skole.

Dansk i 0. - 1. kl. 

Hvad hedder dagen i dag, dato…

Vi synger en februar sang. Børnene fortæller, hvad de vil klædes ud som til fastelavn.

“I skal lave beskrivelsen af jer selv, og derefter må I lave månetegninger.”

Musik med 2. - 3. 

Der klappes og synges. Pulsen holdes. Vendespil på en ny måde. Gæt hvilke 2 elever der har ens rytmefigur. 
Seriøst arbejde med puls og rytme.

Kunst i 2.- 3.

Der formes ansigtsmasker i ler. Der arbejdes også seriøst.

Matematik i 5. - 6.

eleverne arbejder på pc med Matematik Fessor

Dansk i 2. - 3.

Børnene kommer dryssende under navneopråb. Det bliver påtalt. Ugedag, dato…

Der er styr på tingene. Vi starter med 15 min. læsning. I må være sammen 2 og to, ikke 3 og 3.

Matematik i 4. og 5.

Der arbejdes med forskelligt materiale, opgavehæfte og pc. Læreren går rundt og hjælper eller demonstrerer på 
tavlen.

Tilsynet viste at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk mm er på højde med folkeskolens, og 



skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Børnene bliver hørt, og de deltager aktivt i skolens liv. De forberedes til et liv i frihed med folkestyre.

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

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Ja

7.1 Uddybning

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Ja

8.1 Uddybning

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Ja



9.1 Uddybning

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

10.1 Årsag

Skolen afholder ikke prøve i historie jf. §8a, stk. 5

10.2 Står elevernes standpunkt i historie mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen?

Ja

10.3 Uddybning

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Ja

11.1 Uddybning

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”



13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Ja

14.1 Uddybning

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

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

Ja

16.1 Uddybning

Se evt. vedhæftet tekst under “Om besøgene”

18. Donationer 



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

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

ELRO Fonden v/Dag 
Kristiansennk

Østerbakken 40, 8950 
Ørsted

36000,00

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

74788,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Tilsynet viste at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk mm er på højde med folkeskolens, og skolens 
samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Børnene bliver hørt, og de deltager aktivt i skolens liv. De forberedes til et liv i frihed med folkestyre.

Ja


