
Tilsynserklæring vedrørende 

 

Uhre Friskole, skolekode 653006 

Tilsynsførende: Knud Nørregaard, Gyden 15, 6000 Kolding 

 

Jeg har, foruden en introdag i maj, været på følgende tilsynsbesøg på Uhre Friskole: 

 

26. september 2017:  Temauge om energi med fokus på FNs verdensmål i samarbejde med 7 lokale  

   virksomheder. Besøg i værksteder for indskolingen, mellemtrinnet og   

   udskolingen, alle med fokus på temaet. 

   Desuden dansk i 2. klasse: Individuel læsning og historieskrivning 

Besøg i friskolens børnehave 

   Samtaler med skoleleder og lærere 

 

14. november 2017:    Morgensamling med Astrid Lindgren-tema og minikoncert  

Fokus på dansk i 1., 3. 7. og 9. klasse. 

I klasse: ”Læs og skriv” på 3 niveauer, i 3. kl. uregelmæssige verber, dels som 

klasseundervisning og individuelle øvelser,  

7. klasse julekalenderforberedelser for hele skolen, 9. klasse til højtlæsning på 

biblioteket i stearinlysets skær med temaet ”Øer”. 

 

30. januar 2018 Morgensang: ”Denne morgens mulighed” og ”Busters verden” 

    Dansk 2. klasse, bl.a. med læsning med helt ny engelsksproget elev 

Fokus på engelsk i 4. (opgave om helte) og 7. klasse (grammatik) 

Danmarksindsamling organiseret og gennemført af 5. klasse: Matematik i praksis.  

 

17. april 2018  Morgensang: Forårssang og minikoncert v 3. klasse 

   Sandsynlighedsregning i 8. klasse, potensregning i 5. 

Engelsk i 5.(diff. gruppeopgaver) I 9. klasse BBC News headlines samt introduktion 

af den mundtlige prøve. Gruppesamtaleøvelser. 

Besøg i specialundervisningen for de store, 4 elever denne dag, samt i skolens centeret 

for specialundervisning til orientering v skoleleder og centerleder. 

Samtale med velformulerede elevrådsrepræsentanter fra 9. klasse 

Afsluttende samtale med skolelederen 

 

 Konklusioner 

 

Det er pba mine iagttagelser i undervisningen min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, 

regning/matematik og engelsk er meget tilfredsstillende. 

 

Jeg kan kun konkludere, at skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering absolut må stå mål 

med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

 

Skolen forbereder i den grad eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og udvikler deres 

demokratiske dannelse, deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 

herunder kønnenes ligestilling. 

 

Undervisningssproget er dansk, på nær i fremmedsprogsundervisningen. 

 

Donationer til skolen i 2017: Der er ifølge skolelederen og revisionen ingen donationer til skolen over 

20.000 kr.  

 

Kolding, den 20. april 2018 

 

Knud Nørregaard 



 

Tillæg til  

den tilsynsførendes beretning ved generalforsamlingen på Uhre Friskole, den 23. april 2018 

 

 

Det har været en fornøjelse at følge undervisningen og dagligdagen på jeres skole.  

 

Her er en skolekultur, som jeg ikke har oplevet meget bedre nogen steder: Et engagement og 

en motivation fra elever og medarbejdere, som er meget iøjnefaldende. En samarbejdende 

organisation, båret af en fælles ide og god faglighed.  En ro og en arbejdsomhed, som enhver 

skole må ønske sig.  

 

En morgensang, som man kunne ønske, at alle kunne starte en arbejdsdag med.  

 

Og overalt en imødekommenhed og venlighed voksne og børn imellem, som hører en rigtig 

god børneskole til. 

 

Tillykke med jeres gode skole. 

 

Knud Nørregaard 
 

 


