
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Nørreå Friskole og Børnehus:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
791029

Skolens navn:
Nørreå Friskole og Børnehus

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

30-09-2021 9. Fysik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

30-09-2021 2. 3. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

30-09-2021 0. 1. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

30-09-2021 5. Tysk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

30-09-2021 2. 3. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

30-09-2021 0. 1. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

30-09-2021 2. 3. Natur Teknik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

30-09-2021 4. 5. Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

04-10-2021 6. 7. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

04-10-2021 8. Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

04-10-2021 2. 3. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

19-04-2022 9. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 

19-04-2022 6. 7. Dansk Humanistiske fag Ulf Tranegaard Andersen 



19-04-2022 4. 5. Matematik Naturfag Ulf Tranegaard Andersen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

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. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning



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

Ja

17.1 Uddybning

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

Tilsynsrapport Nørreåskolen 2019

Nørreåskolen

Nej



norreaskolen.dk

Skolekode: 791029 

Tilsynsførende: Ulf Andersen, Bjerringbrovej 15, 8850 Bjerringbro

Certificeret tilsynsførende

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

Besøg d. 4. oktober 2021

Morgensamlingen byder på fælles øvning af “Vi er ikke rigtig voksne”, Duagi duagi og Skolens hårde børster. Sange 
der skal indgå i årets skuespil.

Dansk i 6. - 7. Kl

De har fremlæggelse, og får 15 min til sidste afpudsning.

Første gruppe fremlagde noget om Harry Potter (nr. 4) Synsvinkel, filmteknikker osv.

Anden gruppe fremlægger om Harry POtter og Flammernes portal. Anslag, præsentation …

Er der spørgsmål? Diskurs ud fra aktantmodellen. Hvem er hjælpere, og hvad er det endelige mål? God snak!

I 8. Matematik:

Sæt sprog på matematik. De skal beskrive talmængden hvis man lægger naturlige tal sammen eller ved 
subtraktion…? Får man altid et naturligt tal til facit ved subtraktion?

Kender eleverne til praktiske eksempler hvor det benyttes?

På gangene sidder elever i grupper og arbejder. Af og til kommer en lærer og spørger ind til arbejdet.

Dansk i 2. - 3.

Timens program skrives op på tavlen.

Først grammatik - navneord - substantiver



Hvad er navneord, hvad bruger vi dem til.

Om lidt sætter vi stille musik på, så I kan falde til ro efter frikvarteret, og I må sætte opgaven i grammatikmappen 
og løse den.

Uret der viser hvor lang tid der er til næste opgave/programpunkt sættes i gang.

Mensa-opgaver?

Dansk i 4. - 5.

De har hørt Kaskelothvalernes Sang af Bent Haller. Nu får vi fremlæggelser om Delfiner, Ret-hvaler/bardehval, 
kaskelothvaler… Alle har fundet billeder og fakta omkring deres dyr.

Klassen har “ugens professor” hver onsdag.

Historie med 8. (9. deltager i brobygning) 

2 piger fremlægger fra interview med ældre mand (Emilie morfar) om hans historie. Der er detaljer fra opvækst, 
arbejdsliv og pensionisttilværelse. Vinkler med familieliv. Overblik over hans flytten rundt gennem livet. Pigernes 
evaluering af arbejdet fortæller at manden var glad for kontakten.

Engelsk i 2. - 3.

The wheels on the bus go round and round….

Børnene får teksten på engelsk, så de kan følge med når læreren læser højt. 

Første vers synge, der forklares. Hvad tror I næste vers handler om?

8.  Dansk:

Holdet ser en standup “hjemme hos Mathias - En Bros bekendelser

De skal skrive et essay om danskhed. 

De bliver spurgt ind til hvad de ser af forskelle. - Humor. Religion,madvaner, opdragelse af børn, nøgenhed - 



frisindet, Dansk jul, racisme.

Et par titler: Hygge, Racisme, kuturforskelle

2. - 3. Matematik:

Efter bevægelse i gymnastiksalen er der mere ro på undervisningen. 

Find bøgerne frem. Blå bog side 26, røde bog på side 27. Talsystemet. Der tales om at addere med taltavlen.

Besøg 30. November

Kører 5 elever til Tjele Efterskole. Fysik

De øvrige elever var igang med undervisning omkring syre.

Der er etablerede grupper, alle går igang med de sædvanlige teenage-bemærkninger.

De samler ingredienser til dagens forsøg. “Hvilken vej bevæger ionerne sig”

Tjek på fysik/kemi - Gyldendal og Ny prisme 9 fra Malling Beck

2./3. Dansk to lærere

Det er anden time, så I skal igang med julehæftet I fik i går.

Alle der er enige hopper. Andre lægger sig ned. “Vi får mere slik til jul”, “Jeg kan godt lide slik”….. I skal nu skrive 
om slik. Hvad kan slik være?

Der skal styres præcist for at holde ro, men det sker.

0./1. Dansk

De skulle se en julefilm, systemet gjorde modstand.

Tysk 

5. Kl.

Der bliver spurgt til ords oversættelse til tysk. 

Ny opgave. Ark med billeder og tekst udleveres, nu skal de rigtige ord findes på gangen.



Tilbage i 2./3. der skal nu skrives i skriveark, musikken tændes og der er ro.

Tilbage i 0/1 efter pausen. Der er en del uro før filmen sættes på.

2./3. Natur/teknik

Der instrueres i dragebygning. Alle sidder stille i rundkreds under instruktion. Hjælp de, der ikke kan slå knuder.

Børnene arbejder glade og koncentrerede.

4./5. Matematik

Julehjerter laves med passer! og der tegnes op.

Hvad skal passeren indstilles til hvis siden er 12 cm lang? Hvor mange cm2 giver det?

Besøg 19. April

Samtale med Corinna om sygdom- og vikarsituation

Der er sygdom og et hold er på ekskursion, så der er ikke så mange klasser at besøge i dag.

Samtale med lærer om god undervisning.

9. kl skal vælge eksamensemner mundtligt dansk i dag. Der bliver gennemgået en skabelon for synopse for 
mundtlig eksamen i dansk. (Gyldendal). Og vist eksempel med friere synopse.

6.-7. Dansk. De skal arbejde med novellen “Æggesnaps” af Tove Ditlevsen. (Materiale fra Clio) De skal blandt andet 
finde forklaringer på Pelargonie, fyrbøder og sodafabrik.

De deler novellen op i seks lige store afsnit. “Lad oplæseren læse højt, og sekretæren tager noter imens, så han 
kan give et kort referat.” Vejleder læreren.

 4.-5. Matematik - Et kik ind i lokalet og på gangen viser at holdet arbejder med divisionsopgaver. God arbejdsro.

Tilsynet viste at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk mm er på højde med folkeskolens, og skolens 



samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Børnene bliver hørt, og de deltager aktivt i skolens liv. De forberedes til et liv i frihed med folkestyre.

Jeg vil gerne takke for samarbejdet, det har været en fornøjelse at se skolen udvikle sig. I bor lige langt nok væk fra 
mine børnebørn til at de kan gå her, men ellers ville jeg anbefale det.

Venlig hilsen

Ulf Andersen


