
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Uhre Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
653006

Skolens navn:
Uhre Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Knud Nørregaard  

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

12-09-2019 0.-3. fortælling Humanistiske fag Knud Nørregaard  

12-09-2019 0.-1. idræt Praktiske/musiske 
fag

Knud Nørregaard  

12-09-2019 4. musik Praktiske/musiske 
fag

Knud Nørregaard  

12-09-2019 5. engelsk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

12-09-2019 0.-5.- 6. markedsdag Praktiske/musiske 
fag

Knud Nørregaard  

12-09-2019 7. tysk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

12-09-2019 8. matematik Naturfag Knud Nørregaard  

12-09-2019 9. matematik Naturfag Knud Nørregaard  

21-11-2019 6. musik Praktiske/musiske 
fag

Knud Nørregaard  

21-11-2019 7. billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Knud Nørregaard  

21-11-2019 0. musik Praktiske/musiske 
fag

Knud Nørregaard  

21-11-2019 2 dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

21-11-2019 2. naturfag Naturfag Knud Nørregaard  



06-12-2019 0.-1.-6. religion Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-01-2020 1. dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-01-2020 2. dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-01-2020 3. dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-01-2020 4.-6. dansk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-01-2020 7. matematik Naturfag Knud Nørregaard  

18-01-2020 8. dansk/religion Humanistiske fag Knud Nørregaard  

18-01-2020 9. tysk Humanistiske fag Knud Nørregaard  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

morgensamling 12.09: Kløvedal og Kim Larsen-sange

morgensamling 21.11: Regnvejrsdag i November og vintersang. Lærere takker eleverne for i går ! 

Rejsegilde i Børnehaven. Samtale med skoleleder m fl om nye Cepostal, hvor Uhre friskole ligger helt i top. Om 
aftenen fællestema for medarbejdere og bestyrelse med foredrag af Svend Brinkmann

06.12 krybbespil i Uhre Kirke

18.01 Forældredag med morgensang og "mandagsskema" med stort besøg.

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

Jeg har overvejende fulgt danskundervisningen. På alle niveauer er undervisningen præget af systematik, 
differentiering og stor alsidighed i indhold fra grundtræning over fortællinger til samtaler om litteratur og 
opførelse af forestillinger.
Julekrybbespillet i kirken, et samarbejde mellem 0.,1- og 6. klasse, fremstod som et eksemplarisk tværfagligt 
projekt. En stemningsfuld oplevelse. 

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

Skolen arbejder såvel med basale faglige færdigheder samt små og store tværfaglige projekter og spændende 
fremlæggelsesformer. Skolens succesfulde deltagelse i nationale naturfaglige konkurrencer er velbeskrevet i andre 
medier.  

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

Også på dette område udmærker Uhre Friskole sig. Jeg har fulgt billedkunst- og musikundervisningen og kunnet 
følge gode processer og set fornemme resultater. 

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? 

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

Set ud fra en helhedsvurdering står Uhre Friskoles samlede undervisningstilbud i høj grad mål med, hvad der 
almindeligvis kan forventes i en dansk grundskole.

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

Uhre Friskole forbereder i hele sit virke eleverne til at tage aktiv del i samfundet, ikke bare, når de bliver voksne, 
men her og nu. Gennem samfundsrelaterede projekter indenfor miljø, teknologi mm, og i gennemførelsen af 
indsamlinger og arrangementer.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Skolen arbejder hele tiden med demokratisk dannelse. Et eksempel kan være en eksemplarisk musiktime med 6. 
klasse, hvor læreren formår at forene et højt fagligt ambitionsniveau med elevinddragelse i forskellige valg.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

15. Er der kønsligestilling på skolen?



Ja

15.1 Uddybning

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

Ja

16.1 Uddybning

18. Donationer 

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

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

27178,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Uhre Friskole fremstår i alle henseender som en særdeles god grundskole. Høj faglighed, skøn fællessang, 
innovation, social bevidsthed, en venlig omgangsform og et godt samarbejde alle parter imellem går på Uhre 
Friskole op i en imponerende  helhed.

Ja


