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Tilsynets omfang 

klasser og fag. 

Skolen har 85 elever. På flere årgange er der så mange elever, at der undervises 

årgangsdelt, men med mulighed for fleksibel opdeling: 

Overordnet har skolen følgende opdeling: 

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

 

Tilsynet har omfattet følgende fag og klasser:  

2.-3. årgang: Dansk, læsetid. 

4. årgang: Matematik, læsetid 

5.-6. årgang: Matematik, læsetid, historie 

7.-8. årgang. Dansk, engelsk 

 

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.  



Dansk. 2.-3. årgang: Der blev arbejdet med tillægsord. Eleverne skulle beskrive et dyr 

ved hjælp af tillægsord. De øvrige elever skulle så gætte, hvilket dyr, der blev 

beskrevet. Herefter arbejdede eleverne med selvstændige opgaver. 

7.-8. årgang: Eleverne har arbejdet med socialrealistiske noveller. Senest en 

novelle af Kim Fupz Aakeson. De har selv skrevet noveller og lavet hørespil. 

Ved hjælp af deres mobiltelefon havde eleverne optaget et skuespil om en 

opringning til børnetelefonen. Den ene elev spillede et barn, der ringede op og 

fortalte om et problem. Den anden elev var en ”psykolog”, der skulle komme 

med gode råd. 

Det gjorde eleverne med stor indlevelsesevne. 

Læsestund. På de enkelte klassetrin arbejdedes der meget forskelligt i det bånd af 

”læsestund”, som er lagt hele ugen igennem. I nogle klasser læser læreren op, i 

andre klasser læser eleverne i en bog efter eget valg, bøger af såvel skønlitterær 

art som af faglig art. 

Matematik 4. årgang: Eleverne arbejdede med øvelser i at aflæse tider på uret – både 

digitale ure og almindelige ure 

5.-6. årgang: 5. årgang arbejdede med diagrammer ud fra et emne om Island. 6. 

årgang arbejdede med vinkelmåling. 

Engelsk 7.-8. årgang: Eleverne var delt i to hold efter niveau. Det ene hold havde 

engelsk, mens det andet hold havde tysk.  Undervisningen tog udgangspunkt i 

en sang af John Denver, Der blev læst makkerlæsning, læst højt på engelsk og 

oversat fra engelsk til dansk. 

Til slut blev sangen spillet. 

Historie 5.-6. årgang: I det historiske emne, der blev undervist i, indgik såvel historie som 

kristendom. Grundbogen handlede om Jesu tid. 

Da eleverne var gode til at debattere, kom man i løbet af timen rundt om 

mange etiske og moralske emner. En ganske fin time. 

  

Specialundervisning Mange af timerne er dobbelt belagte, således at den ene af lærerne kan tage en 

enkelt elev eller en gruppe elever med og undervise den/ dem på deres niveau. 

Samarbejdsforhold  Det er fortsat opfattelsen, at inklusionen af de specielle børn 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. Efter stort set hver time blev undervisningen drøftet med de pågældende 

lærere, der fortalte om, hvad de havde arbejdet med i klassen og hvilke 

problematikker, der er omkring den enkelte klasse. 

Samtale med 

skolelederen 

Med 85 elever er skolens elevtal lidt mindre end i sidste skoleår. Der gøres en 

indsats for at fatholde eleverne på skolen også i 7. og 8.klasse. 

For at følge op på elevernes standpunkter, så anvender man de forskellige 

testmaterialer, der findes. 

Endelig blev udfordringen ”lille skole” drøftet. 

 


