
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Norddjurs Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
707009

Skolens navn:
Norddjurs Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Anna Marie Hald 

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

25-03-2019 2.kl Grå Dansk Humanistiske fag Anna Marie Hald 

25-03-2019 6. kl.  Gul Matematik Naturfag Anna Marie Hald 

25-03-2019 9. kl. Orange Historie Humanistiske fag Anna Marie Hald 

25-03-2019 4.kl. Brun Engelsk Humanistiske fag Anna Marie Hald 

16-05-2019 0. kl. Guld dansk i naturen Humanistiske fag Anna Marie Hald 

16-05-2019 4.kl. Brun Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Anna Marie Hald 

16-05-2019 1.kl. Lime N/T Naturfag Anna Marie Hald 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har som tilsynsførende været på besøg 2 hele skoledage på Norddjurs Friskole. Jeg har forsøgt at føre tilsyn i 
så mange klasser som muligt.  Jeg har ligeledes været omkring de 3 fagområder og bestræbt mig på at komme 
omkring så mange lærere, der har været mulighed for. Alt sammen for at danne mig det bedste overblik over det 
faglige niveau samt det pædagogiske arbejde med eleverne på skolen.

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

Der tales dansk i alle timer bortset fra sprogfagene, hvor der bliver talt på det sprog, der undervises i.

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

Under mine to besøg på Norddjurs Friskole så jeg flere meget eksemplariske undervisningsforløb inden for det 
humanistiske fagområde, som til fulde lever op til Folkeskolens målsætning. 
Et eksempel var på 9. årgang, hvor klassen havde arbejdet i en emneuge med 2. verdenskrig. De havde bl.a. været 
omkring Holocaust og folkemord. Eleverne havde fordybet sig i forskellige områder inden for stoffet. De havde 
arbejdet i grupper og de havde efterfølgende undervist hinanden. 
Jeg deltog i den afsluttende fase, hvor de skulle se og drøfte indholdet af en dokumentar "Undercover i det 
ekstreme højre" fra DR2 2018. Nogle af de drøftelser eleverne skulle tage var, om der skal/kan lovgives om at 
benægte fakta? Det er fx ikke ulovlig at benægte Holocaust i Danmark, hvilket det er i andre lande. 
Eleverne blev gennem dokumentaren og drøftelserne bevidste om, hvor manipulerende en adfærd den yderste 
højrefløj  har. Højrefløjen er blevet meget bevidste om deres fremtoning og ordvalg, så de kommer til at virke 
"stue-rene". Der blev også trukket linie fra 2. verdenskrig til Nynazismen i Sverige i dag. 
Bestemt et forløb med høj faglighed, som stiller store krav til eleverne. Der er mange etiske dilemmaer i forløbet 
fx vores ytringsfrihed. Emnet er blevet top aktuelt med en Rasmus Paludan i den danske valgkamp. 

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

På skolen er der indrettet et faglokale til matematikundervisningen. Det er et lokale, hvor der er mulighed for 
hurtig at visualisere tabeller, formler og andre hjælpemidler i faget. 
Det fungerer rigtig godt og eleverne finder sig til rette i undervisningen og har alle hjælpemidler lige inden for 
rækkevidde. Det er et lokale, som lægger op til en aktiv matematikundervisning, så flere af kroppens sanser 
kommer i brug. 
På 1. årgang havde klassen arbejdet med fisk. De var blevet dus med fagudtryk som bug, finne og gælder. 
De havde talt om, hvilken fisk der er ferskvandsfisk eller saltvands fisk. 
De havde også været inde og vende fiskeri og overfiskeri og skulle i den forbindelse ned at besøge byens havn.
Afslutningsvis var de i gang med at tegne og male fisk til en sø-bund og en hav-bund. Produktet skulle udstilles til 
"Åben Skole" , så den æstetiske  proces var med i naturfaget. 

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

Der er ingen tvivl om, at Norddjurs Friskole står mål med Folkeskolen inden for det praktisk-musiske. Hele skolen 
emmer af kunst og æstetik på et meget højt plan. Eleverne bevæger sig rundt i smukke omgivelser, det være sig 
både de arkitektoniske bygninger og udsmykningen. 
Mange af de kunstprojekter der er lavet på skolen er i forbindelse med faglige forløb. 
I udskolingen tages hvert år en musiker eller et band op, som der laves tematisk undervisning over. Dette fører til 
musikundervisning, musikhistorie og udsmykning i afdelingen, hvor  forløbet afholdes.

7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning



Over årerne har Norddjurs Friskole vist, at de honorerer, de krav som der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
Årgangen 2017/18 har dog fået et gennemsnit, der ligger noget lavere i både dansk læsning og dansk retskrivning.  

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning

Denne årgang ligger også lavere end landsgennemsnittet i matematik. Både med og uden hjælpemidler.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Taget i betragtning at det er en årgang, som ligger en del under landsgennemsnittet i de fleste fag, så har de 
faktisk opnået at få et højere snit i mundtlig engelsk end Folkeskolen. 

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

Men faget er ikke blevet udtrukket i skoleåret 2017/18

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

 Det faglige niveau som jeg har været vidne til er højt på Norddjurs Friskole. Derudover viser det gennemsnit 
skolen plejer at komme ud med også, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen 
og i fagenes mål.



Derudover bliver de praktisk-musiske og æstetiske processer også vægtet højt.

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

Undervisningen på 9. årgang, hvor eleverne bliver tvunget til at tage stilling til svære dilemmaer, er et godt 
eksempel på, at elever møder udfordringer i deres hverdag på Norddjurs Friskole, som klæder dem på til at leve i 
et samfund med frihed og folkestyre.
Hvordan forholder vi os til ytringsfrihed? Også når vi er uenig i ytringerne? 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Allerede fra 0. klasse skal eleverne finde ud af, hvilken farve deres klasse skal have. Hvordan mon der bliver 
enighed om det? Mon ikke der allerede her foregår en demokratisk proces? 
På 0. årgang, hvor der er vandring med faglig indhold på skemaet en gang om ugen, bliver eleverne også inddraget 
i hvilken rute, de skal gå alt efter vejr og indhold for læring.  Så fra en tidlig alder bliver eleverne inddraget og 
vænnes til at tage medansvar.  

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

Ja

14.1 Uddybning

Under mit besøg i 2. klasse Grå gruppe observerede jeg, at der på væggen hænger en "kontrakt", som alle klassens 
pige har underskrevet. De havde underskrevet nogle "Spilleregler" for klassen og deres omgangsform. 
Der havde været nogle udfordringer pigerne imellem og nogle var kommet i klemme socialt. Skolen havde sat ind 
med en inklusions medarbejder samt AKT-timer.  
Friheds- og menneskerettigheder gælder ALLE. Også vores allenærmeste, så skolen gør meget ud af, at alle børn 
trives, føler sig set, hørt og respekteret. 



15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

Som på de fleste andre skoler er der en overvægt af kvindelige ansatte. 

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

Ja

16.1 Uddybning

Ja, der er et elevråd og de deltager aktivt på skolen og i det større regi, når Norddjurs kommune holder Demokrati-
dag. 
Indskolings eleverne er i "Fritter-råd" , som en slags øvebane til det rigtige elevråd. 
Fra indeværende år deltager 3. årgang i elevrådet.
De voksne i Fritteren, har selv efterspurgt en "Fritter-undersøgelse". De ønsker en evaluering og en feed-back på 
deres hverdags gøremål. 

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
 

19. Tilsynets sammenfatning 

Jeg har fra start følt mig meget velkommen på Norddjurs Friskole. Det tror jeg bestemt også, at alle forældre gør. 
Der var stor fremmøde under generalforsamlingen og hver morgen er der kaffe på kanden, til de forældre der har 

Nej



mulighed for at blive hængende, til klokken ringer eleverne ind kl. 8.15.

Eleverne virker glade, nysgerrige og imødekommende. Der var naturligvis årgange med udfordringer, men det var 
min oplevelse, at der bliver taget hånd om de særlige udfordringer, som kræver en særlig indsats. Et eksempel er 
"Pige kontrakten" på 2. årgang. 

Allerede fra skolestart tages eleverne med på råd og bliver aktive i undervisningen. Det var meget eksemplarisk at 
være vidne til, hvor struktureret en vandring ud af huset med 0. årgang fandt sted. Alle elever kendte til rutinerne 
og vidste, at der skulle bæres brænde til det fælles bål, de skulle ud at lave. Alle elever bidrog.

Eleverne er med på råd under de processer, der giver mening. For eksempel har udskolingseleverne selv været 
med til at udsmykke deres toiletter. Det giver ejerskab og en fornemmelse af at påvirke de omgivelser, de bevæger 
sig rundt i. 

Undervisningen på Norddjurs Friskole er alsidig og solid. Der er udarbejdet årsplaner for samtlige klasser i alle fag.

Jeg har været rundt på de fleste årgange og rundt i de forskellige fag med mange af skolens lærere. Jeg har kun ser 
god, kreativ og solid undervisning, som til fulde lever op til, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.


