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Antal tilsynsbesøg I skoleåret 2015/16 er der foretaget tilsyn på skolen 4 dag. 2 dage om efteråret  

- den 12. og 13. november og to dage om foråret – den 12. og 13 april. Efter 

hvert besøg får skolen en mere detaljeret rapport, som skolen efter eget valg 

kan lægge på sin hjemmeside. 

Tilsynets formål, 

omfang, klasser og fag 

Tilsynets formål er at vurdere om skolens undervisning inden for 0. klasse – 8. 

klasse står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolen skal 

efter sit formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som 

det dansk med frihed og folkestyre samt udvikle elevernes kendskab til og 

respekt for grundlæggende friheds – og menneskerettigheder, herunder lighed 

mellem kønnene. 

Desuden skal den tilsynsførende varetage tilsynet med elevernes standpunkt 

specielt i dansk, engelsk og matematik 

På tilsynsbesøgene er det tilstræbt, at der har været tilsyn i samtlige de fag, der 

undervises i på skolen - også fællessamlingerne. Undervisningen drøftes så vidt 

muligt efterfølgende med lærerne, der oplyser om arbejdet med klassen i det 

pågældende fag og til slut med skolens leder. I denne samtale giver den 

tilsynsførende udtryk for sin vurdering af undervisningen og hans opfattelse af 

elevernes standpunkt 

Tilsynets vurdering af 

elevernes standpunkt 

Det er den tilsynsførendes vurdering at elevernes standpunkt på Nørreåskolen 

generelt lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen på de 

pågældende klassetrin. Der er naturligvis en vis spredning i de enkelt elevs 

standpunkt. Som tilsynsførende kan jeg ikke vurdere den enkelte elev i løbet af 

de fire dage. Derfor må jeg udtrykke mig i generelle vendinger. 

Tilsynets vurdering af 

skolens samlede 

undervisning set ud fra 

en helhedsvurdering 

Set ud fra en helhedsvurdering, så lever skolens undervisning op til de 

lovgivningsmæssige krav. Det er min vurdering, at den undervisning lærerne står 

for på Nørreåskolen både fagligt og kvalitetsmæssigt er af rigtig god standard 

Kravene om 

overholdelse af § 1, stk. 

Det er den tilsynsførendes vurdering, at Nørreåskolen lever op til at forberede 

eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre, udvikler elevernes 



2,2.pkt. og § 2, stk. 3, 1. 

pkt. 

kendskab til og respekt for friheds – og menneskerettighederne og lighed 

mellem kønnene. 

Undervisningssproget Undervisningssproget på Nørreåskolen er dansk. All lærere tale og udtrykker sig 

på dansk. I sprogfagene tales der fortrinsvis på det pågældende fags sprog, men 

med skyldig hensyntagen til, at det talte også er forstået af den enkelte elev. 

Samlet vurdering Efter min vurdering er Nørreåskolen et godt sted for eleverne at være. Jeg 

fornemmer, at lærerne er meget opmærksomme på, at den enkelte elev har det 

godt, befinder sig godt og er trygge ved skolen og sammen med kammeraterne 

og med lærerne. 

For at finde ud af om den fornemmelse er rigtigt, så foretager skolen en 

trivselsvurdering hos eleverne, hvilket jeg overværede. Denne vurdering vil vise, 

om der er elever, der føler sig i klemme, bliver mobbet/ drillet elle på anden 

måde har det dårligt. Skulle der være enkelte elever, der har det dårligt, så vil 

der blive taget hånd om dette i samarbejde med forældrene og den enkelte 

elev. 

Som en hjælp for lærerne foretager skolen forskellige test i de enkelte fag. Ikke 

for testens skyld, men for at læreren kan vurdere om der er rområder inden for 

det enkelte fag, som eleverne ikke har forstået eller der er gået for let hen over. 

En test er således ikke ene og alene en vurdering af den enkelte elevs 

standpunkt, men også en vurdering af, om den enkelte lærers undervisning har 

været god nok. 

På mit seneste besøg overværede jeg en test af eleverne i matematik og en test 

af eleverne i dansk. Testen i matematik var på papir og testen i dansk var dels på 

papir og dels på computer. 

I dansktesten havde eleverne 3 kvarter til at læse 5 tekster og løse et tilhørende 

opgaver. Så vidt jeg kunne bedømme ud fra de resultater, jeg så, så lå eleverne 

generelt på et højt niveau, hvilket også gjaldt i matematikprøve. Jeg vil tro, at I 

som forældre får oplysning om resultatet, når der holdes forældre – 

elevsamtaler. 

Af elevernes skoleskema fremgår det, at skolen lægger vægt på, at børnene får 

sig rørt. Det sker ved det indlagte motionsbånd 4 gange om ugen. Ligeledes er 

der indlagt timer med ”læsestund”, hvor eleverne læsetræner. 

I mange af de enkelte timer er der to lærere på gruppen af elever. Det betyder, 

at man kan holddele gruppen enten klasseopdelt eller i hold efter niveau. 

Denne måde at organisere undervisningen på betyder, at det ved sygdom er 

lettere at vikardække på en god måde. 



Flere af skolens elever har en tysk venskabselev fra det danske mindretal i 

Sydslesvig. De tyske elever er så på genbesøg på Nørrreåskolen. Disse 

venskabsbesøg kan give eleverne en forståelse for, hvorfor der skal lærers tysk 

og en bedre forståelse for sproget. At skolens tysklærer har god forbindelse til 

Tyskland gør det naturligvis lettere at få disse venskabsbånd op at stå. Så vidt jeg 

hører, så er der flere af disse venskaber, der har bestået gennem flere år og 

stadig bevares. 

Med disse ord har jeg holdt min sidste beretning på Nørreåskolen. Jeg har 

besluttet at stoppe som tilsynsførende på samtlige af de skoler, hvor jeg har 

været tilsynsførende. Det skyldes blandt andet, at jeg ikke har ønsket at forny 

min certificering samt at det nu er mange år siden, jeg har undervist i 

folkeskolen. Og det kan gøre det vanskeligt at blive ved med at være helt på 

niveau med, hvad der sker i folkeskolen. 

Men jeg vil gerne sige tak til elever og lærere her på skolen for den modtagelse 

jeg har fået hver gang jeg er kommet – og så vil jeg gerne undskylde for de 

forstyrrelser, jeg har forårsaget, når jeg har blandet mig i jeres undervisning. 

Jeg ønsker Nørreåskolen god vind fremover. 

 

 

 


