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Tilsynets omfang 

klasser og fag. 

Skolen har 78elever. 

Overordnet har skolen følgende klasseopdeling: 

0. årgang, 1.-2. årgang, 3.-4. årgang, 5.-6. årgang og 7.-8. årgang. 

 

Tilsynet har omfattet følgende fag og klasser:  

Historie: 5.-6. årgang 

Matematik: 1.-2. årgang, 4. årgang, 7.-8. årgang 

Tysk: 5. årgang, 7.-8. årgang 

Engelsk: 1.-2. årgang, 3.-4. årgang, 7.-8. årgang 

Dansk: 5.-6. årgang 

Tilsynets vurdering af 

elevernes standpunkt. 

Det er fortsat min opfattelse, at elevernes standpunkt i de forskellige fag 

generelt lever fint op til det, man almindeligvis kræver i folkeskolen. 

Tilsynets vurdering af 

skolens samlede 

undervisning set ud fra 

en helhedsvurdering 

Set ud fra en helhedsvurdering lever skolen i såvel sin planlægning af elevernes 

dagligdag som i undervisningen op til de lovkrav, der også stilles til almindelige 

folkeskoler.   

Krav om overholdelse 

af friskolelovens § 1, 

stk. 2, pkt. 4. 

Også her lever skolen op til sine forpligtigelser. 

 

Undervisningssprog Undervisningssproget er dansk. 

Andet. Ud over sang til morgensamlingen blev der også fortalt Danske Historiske 

Heltesagn. Nogle af morgensamlingerne er erstattet af morgenmotion 



Dansk 5.-6. årgang: Klassen læser Astrid Lindgrens bog ”Brødrene Løvehjerte”. Elever 

med læsevanskeligheder har bogen indlæst på bånd.  I arbejdet med bogen 

indgår såvel læsetræning som referatopgaver som grammatik. 

Matematik 1.-2. årgang: Eleverne arbejdede selvstændigt med blandt andet matematik 

spilspil. 

4. årgang: Eleverne arbejdede med målestoksforhold på et konkret plan ved at 

måle genstande i klassen 

7. – 8. årgang: Eleverne arbejdede med konstruktion af trekanter. På forslag fra 

eleverne er klassen begyndt at spille skakturnering med hinanden. Det gør de 

med så megen iver, så selv frikvartererne bliver brugt. Formålet er at give 

eleverne bedre matematikkundskaber. 

Engelsk 1.-2. årgang: Lektionen var på en halv time. Der blev arbejdet med tallene og 

farverne og leget med dem. På den korte tid blev der arbejdet meget 

afvekslende med sekvenser på ca. 10 min. 

3.-4. årgang: I starten af lektionen fortalte en elev på engelsk om syn mors 

sygdom. I det hele taget viste eleverne, at de på deres niveau magtede at 

samtale på engelsk. Lektionens forløb var nedskrevet på tavlen, så eleverne hele 

tiden kunne se, hvad de skulle nå. God arbejdsro, afvekslende undervisning med 

sang og spil. 

7.-8. årgang: Al undervisning foregik på engelsk. Eleverne viste god forståelse 

med det talte sprog. Inden timen gik i gang var lektionens arbejde nedskrevet på 

tavlen. Til slut i lektionen spillede eleverne et spil. 

 

Tysk 5. årgang. Lektionen startede med samtale om Sct. Martinstag, og om hvordan 

man fejrer den i Tyskland. Herefter arbejde eleverne med en sang om Sct. 

Martin. Teksten blev læst og oversat. 

7.-8. årgang: Eleverne fik vist en video om Sct. Martinstag. Herefter gik man i 

skolekøkkenet for at bage en Wackmann. I denne lektion blev der arbejdet mere 

praktisk, da flere af eleverne har vanskeligheder rent fagligt. 

Historie 5.-6. årgang: Gennem en konkurrence arbejdede eleverne med en repetition af 

det de havde arbejdet med tidligere. 

Specialundervisning Da skolen arbejder meget med 2-lærerordninger, så er man i stand til at 

niveaudele undervisningen. Ofte tager én af lærerne sig af elever med faglige 

problemer . 

Enkelte elever har fået en digital rygsæk at arbejde med. 

  

Samarbejdsforhold  Det er fortsat opfattelsen, at inklusionen af elever med særlige vanskeligheder 

lykkes ganske godt på Nørreåskolen. Det bemærkes kun sjældent, at der er 

elever, der er ”anderledes”.  



Både elever og lærere fornemmes at befinde sig godt på skolen. Også 

samarbejdet med SFO - personalet er fint. 

Blandt andet udnytter man kompetencer hos SFO personalet i skolens 

undervisning  

Samtale med lærerne. Ved besøg i klasserne deltager den tilsynsførende så vidt muligt i 

undervisningen. Herunder samtales der med læreren om, hvad man har 

undervist i, og hvad man fremadrettet vil arbejde med. 

Samtale med 

skolelederen 

Skolen har påtaget sig at undervise sin del af elever med specielle 

vanskeligheder.  

Man har valgt ikke at lave lange skoledage. 

For at give lærerne et godt arbejdsredskab, har man valgt at anvende diverse 

test – både de digitale test og andre test. Testene viser, at eleverne generelt  

klarer sig  udmærket. 

Lejrskolen gik i foråret til Island med de største elever. Næste gang går turen til 

Tyskland. 

Flere af eleverne har en tysk venskabselev. De aflægger besøg hos hinanden og 

deltager på lige fod i undervisningen. 

 


