
Tilsynserklæring for skoleåret 2017/2018 for Nørreåskolenskole:
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

03-10-2017 1., 6. - 8. Dansk, engelsk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

03-10-2017 5. Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

08-11-2017 0. - 1. Idræt Praktiske/musiske 
fag

Ulf Tranegaard Andersen 

08-11-2017 0. - 1., 6. - 8. Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

20-02-2018 3. 4. - 8 valgfag Musik, Idræt Praktiske/musiske 
fag

Ulf Tranegaard Andersen 

20-02-2018 6. - 8. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

20-02-2018 2. - 3. Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

15-03-2018 alle Musical / musik Praktiske/musiske 
fag

Ulf Tranegaard Andersen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

I dette skoleår sluttede jeg mit tilsyn af med ren uforfalsket fornøjelse. Skolelederen havde inviteret mig med til 
generalprøven på “Dyrene i Hakkebakkeskoven”. Det var tydeligt at børnene nød at være på, at få lov til at 
udfolde sig foran et publikum, der denne formiddag bestod af bedsteforældre, forældre der ikke kunne deltage 
om aftenen og gæster fra Vejrumbro Fri. Det var en sjov forestilling med indskudte hændelser, så som at 
Bagedysten fra TV var indlagt sammen med en cirkusforestilling. Der er arbejdet med teksterne…..



Når jeg ringer for at aftale besøg, kan det altid lade sig gøre når jeg ønsker det. Der er en åbenhed på skolen, der 
vises gerne frem. Det betyder også at der kan være skemaændringer, så jeg har i år ikke fulgt 
engelskundervisningen, men ved sidste års tilsyn oplevede jeg stor faglighed i både engelsk og tysk, og en stor 
villighed til at tale sprogene blandt eleverne. Det er de samme lærere der underviser i dette skoleår. Næste år vil 
jeg følge sprogundervisningen igen. 

I alt har jeg besøgt skolen 4 gange.

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.

 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

Der er altid en god energi på skolen. Man finder elevernes produktioner på vægge og opslagstavler.

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.

 Uddybning

Matematiktimerne byder på bevægelse, fordybelse og træning. Fx skal 0. - 1. tælle kanter på deres friskfoldede fly, 
på det færdige fly skal der skrives 3 regnestykker. Hvem kan kaste længst. Husk at regne stykkerne på din makkers 
fly. Når I stiller op på fire rækker skal I stille jer efter højde. 
I grupper af børn med flere klassetrin er der spredning, og det er godt at iagttage at undervisningen differentieres 
og der tages individuelle hensyn. 

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.

6.2 Uddybning

Den musikundervisning, jeg overværede i år, var bundet op på musicalen der skulle vises for forældre. Der blev 
sunget og ageret. Børnene viste stor glæde ved at deltage.
I gymnastik med de yngste er der liv og bevægelse. Lige så snart børnene er klædt om slutter de sig til de øvrige og 
løber rundt om de opsatte kegler. Der løbes slalom, gadedrengeløb, baglæns. De finder også selv på. Og så går 
timen igang, nu med boldøvelser. Undervisningen slutter af med at de giver hinanden massage med bolde. Der er 
en god tone, børnene er glade for idræt. Den sværeste øvelse er at blive færdige i badet.
Valgfag / basketball - God glad undervisning. Først en appetitvækker med klip fra NBA, siden opvarmning med 
masser af gejst. 
Jeg har set 2. årg. tegne efter gennemsigtige glas og vaser, en meget svær opgave, som de fik kompetent 
vejledning i. Imponerende.

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

Ja

7.2 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i dansk

Der arbejdes systematisk og målrettet. I klasselokalerne hænger plakater der understøtter den aktuelle 
undervisning. De mindste børn børnestaver deres egne historier, de ældre er vant til at få kommentarer til deres 



indlæg fra lærere og kammerater. Der er en god arbejdsmoral og samarbejdstone. Strukturen på timerne er 
kendte af eleverne.
Børnene er vant til at skulle levere produkter i god kvalitet.
Skolen benytter bl.a. Nationale test, Hogrefe, Clio. Se evalueringsplanen på hjemmesiden.

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

Ja

7.4 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i matematik

Skolen benytter bl.a.  Matfessor Se evalueringsplanen på hjemmesiden.

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

Ja

7.6 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i engelsk

Eleverne deltager aktivt i undervisningen der foregår på engelsk. De taler frit og har et godt ordforråd.

7.7 Fører skolen til prøve i historie? 

Nej

7.8 Årsag

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

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

Ja

7.9.1 Mulighed for uddybning af elevernes standpunkt i historie



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

Ja

8.1 Uddybning

Det er et engageret personale, der formår at fange elevernes interesse og fastholde den. Der arbejdes med 
materialer som man finder dem i folkeskolen.

9 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

 Uddybning

Eleverne oplever frihed og ansvar i den daglige undervisning og ved morgensamlingerne.

9.1 Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

 Uddybning

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

Ja

 Uddybning

I hele skolens virke præsenteres eleverne for vore friheds- og menneskerettigheder. Og de arbejder med dem 
konkret og abstrakt.



9.3 Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

 Uddybning

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

Ja

10.1 Uddybning

12. Donationer 

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

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

Navn Adresse Beløb i kroner
 

12.2 Angiv størrelsen af hver enkelt anonym donation på mere end 20.000 kr. eksklusiv 
moms.

Beløb i kroner

12.3 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusiv moms.

13. Tilsynets sammenfatning

Nej



Gennem mine besøg ser jeg, at der tages vare på den enkelte elev og fællesskabet. Eleverne møder et glad 
engageret personale, der stille krav til dem hvor de står nu.


