
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 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

06-09-2018 7 - 8 Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

06-09-2018 3 - 4 Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

06-09-2018 8 Samfundsfag Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

06-09-2018 1 - 2 - 3 Engelsk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

06-09-2018 8 Tysk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

05-02-2019 8 Fysik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

05-02-2019 0 - 1 -2 Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

05-02-2019 5 - 6 Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

05-02-2019 3 - 4 Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

05-02-2019 3 - 4 Engelsk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

05-02-2019 4 - 5 Idræt Praktiske/musiske 
fag

Ulf Tranegaard Andersen 

22-02-2019 5 - 6 Historie Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

22-02-2019 7 - 8 Tysk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 



22-02-2019 7 - 8 Engelsk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

22-02-2019 5 - 6 Engelsk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

22-02-2019 3 - 4 Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Tilsynsrapport Nørreåskolen 2019

Nørreåskolen

norreaskolen.dk

Skolekode: 791029 

Tilsynsførende: Ulf Andersen, Bjerringbrovej 15, 8850 Bjerringbro

Certificeret tilsynsførende

Tlf. 61781239, mail: ulf.andersen@tangeby.dk

Tilsynsrapporten er igen skabt af øjebliksbilleder fra undervisningen. På dagen går jeg rundt fra lokale til lokale for 
at få flest indtryk af dagligdagen. 

Besøg d. 6. september.

Dansk med 7. - 8. klasses drenge (pigerne er til præst).

På opslagstavlen kan man se hvor meget de har læst til læsemaraton, de nået d. 3. september 2.271 side! 
Desuden er der billeder fra dansk guldalder og af bl.a. H.C. Andersen og Adam Oehlenschläger.

Læreren spørger ind til hvad de lavede i går. Derefter får de en hurtig gennemgang af udsagnsled, grundled og 
genstandsled, så de på pc kan løse  opgaver til genstandsled (Forlaget Clio).

To drenge sidder med "120" ord på pc'en, der er oplæsning slået til.

Efter et stykke tid skiftes til "Folkeviser". Hvad kender man dem på? - Der bydes ind.

Drengene har skrevet en fri fortælling ud fra et oplæg. Til opgaven skal de bruge deres sanser, hvad ser, mærker 
og hører man?  De læses op.

De læser folkevisen, ser video af Sorten Muld - Ravnen. Klassen læser Valravnen fra "Kanongode fortællinger" 



Gyldendal"

Matematik 3. -4.

De deles op efter alder.

Eleverne i 3. arbejder med “Matematikfessor” på pc.

Der samles op på aktiviteterne ved en fælles gennemgang af addition. De taler om vigtigheden af at kunne sjusse 
sig til (runde op) hvor meget man har i indkøbskurven. 

4.årgang bruger Matematik-tak.

Samfundsfag i 8.: De taler om mobning. To elever argumenterer for deres synspunkt på emnet. Andre byder ind. 
(Overordnet var temaet den primære-  og den sekundær socialisering) 

Engelsk med 1./2./3. De har undervisning årgangsvist. 

2 elever sidder med udfyldningsopgave.

Tysk i 8.

Alle schreiben 10 wörter ... fra plakat. Når ordene er valgt, byttes der med en klassekammerat, der så skriver en 
god historie.

Besøg d. 5. februar

Først havde jeg en samtale med samtale med Corinna om implimentering af it-systemer for personale og 
forældre. Og en snak om informationsmaterialer.

Fysik med ældste gruppen sammen med 3 elever fra Mammen. Der undervises i det periodiske system. Også jeg 
fik lidt bedre styr på det.

Mat. i 0. - 2. 27 elever - to lærere. Nu får talsystemet tur.

Hvad kan I sige om "5"? Det er et en-cifret tal, det er et ulige tal, det er et primtal....



Efter tale om lige tal: "52" kan deles i to, hvordan gør man?.... 

Et stykke tid inde i timen går  0.kl med en lærer ind i et andet lokale. 1.-2. fortsætter med talsystemet.

5.-6. kl. har dansk, de fleste skal omsætte Skammerens Datter til en tegneserie på pc'en. Der er 6 billedrammer til 
rådighed. Et hold er ved at lave interview.

3.-4. kl. Eleverne arbejder individuelt med MatematikFessor. 

Gangen bliver benyttet af eleverne til gruppearbejder, eller bare hvis der er brug for at sprede sig.

En halv times matematik med 3. Årgang. De skal lave regnestykker til nogle kort, der skal benyttes til leg. Børnene 
arbejder glade og koncentrerede. Husk der må ikke være to ens resultater på arket!

Engelsk med 3. 4.

Timen starter med en sang. Dernæst skal de lave deres egen Guldlok bog, der skal læses en linie og tegnes en side 
dertil. 

Børnene arbejder gerne men der er en del snak - det er eftermiddag.

Valgfag i gymnastiksalen. Der tælles på livet løs mens der spilles bold. En elev kaster bolden og løber rundt i salen- 
Hvor mange gange kan han komme rundt i salen mens modstanderne først fanger bolden og siden forsøger at 
ramme basketkurven?

Besøg d. 22. februar

Historie med 5. og 6. Kl.

Vi ser film om Stenalderen (Historien om Danmark). Der følges godt med.

Deutsch med 7. og 8.

Klassen, 7 elever, er delt i 3 grupper som trækker kort med titler på eventyr. De skal finde eventyrene på tysk, 



læse dem og skrive digte med afsæt i handlingen. Der arbejdes fint. Indimellem kan man høre bemærkninger som 
"Ganz gut geschrieben."

Engelsk med 7. 8. Kl.

"Write an informal letter" Der gives en gennemgang af opgaven. Den skal laves mens læreren giver respons til 
elverne en af gangen.

Med bare en enkelt kort snak om heste som eneste afbrydelse, arbejder klassen godt. Der søges hjælp hos 
sidemanden.

Scrabble i engelsk 4 elever fra de ældste årgange.

De sætter bogstaverne sammen til ord på tid.

Engelsk i 5. 6.

Eleverne sidder ved PC'erne, de har 3 forskellige opgaver. Der benyttes Education - vikartimen.dk. "Det er bedre 
end Clio" siger en elev.

Der arbejdes koncentreret.

Dansk i 3. 4.

Timen starter med at afdække en konflikt opstået i frikvarteret. Klassen har et emne om “Kroppen”, det bliver 
benyttet til samarbejdsøvelser. 

"Start med at stå i rundkreds”. "Alle der kan lide ? tager et skridt frem”.

Den sidste undervisningslektion viser sammen med mit øvrige indtryk at der tages vare på den enkelte elev og 
fællesskabet.

Det er mit klare indtryk at personalet ser børnene i øjenhøjde, at børnene bliver taget alvorligt, de bliver hørt. De 
forberedes til frihed og folkestyre.

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

Undervisningssproget er dansk.



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

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



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

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

Ja

7.1 Uddybning

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

Ja

8.1 Uddybning

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

Ja

9.1 Uddybning



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

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

Ja

11.1 Uddybning

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

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

Ja

14.1 Uddybning

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

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

Ja

16.1 Uddybning

18. Donationer 

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

Nej



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
 

19. Tilsynets sammenfatning 

Den sidste undervisningslektion viser sammen med mit øvrige indtryk at der tages vare på den enkelte elev og 
fællesskabet.

Det er mit klare indtryk at personalet ser børnene i øjenhøjde, at børnene bliver taget alvorligt, de bliver hørt. De 
forberedes til frihed og folkestyre.

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

Undervisningssproget er dansk.


