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

Skolekode:
445009

Skolens navn:
Middelfart Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Kjeld Læssøe  

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

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Inden mine tilsynsbesøg meddeler jeg skoleleder dato og program for det kommende besøg, og vi justerer evt. i 
forhold til praktisk gennemførelse. Jeg drøfter som hovedregel mine observationer med læreren i umiddelbar 
forlængelse af et tilsyn i en klasse. Planerne for undervisningen, niveauet og undervisningsmaterialer er faste 
punkter i disse drøftelser. Derudover vil vi ofte komme omkring områder som evaluering, trivsel, læringsstile, 
inklusion og variation i undervisningen.

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 i de 6 år, jeg har været tilsynsførende på Middelfart Friskole været godt omkring alle tre fagområder.
Jeg bygger min vurdering på observationer af undervisningen, samtaler med lærere og skoleleder, vurdering af 
undervisningsmateriale og årsplaner sammenholdt med Fælles Mål og orientering på skolens hjemmeside. Skolen 
følger Ministeriets Fælles Mål. Alle årsplaner indeholder et afsnit med evaluering, hvor lærerne beskriver, hvordan 
det konkrete undervisningsforløb bliver evalueret, Skolen har nogle gennemarbejdede årsplaner, som bliver fulgt. 

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

Se de første bemærkninger under det humanistiske fagområde.

Eksempel på en undervisning inden for det naturfaglige fagområde:
Naturfag i 9. kl. Klassen skulle fremstille alkohol på baggrund af en gæringsproces de havde igangsat i timen inden. 
Læreren laver en grundig og klar instruktion i klasselokalet,  tvivlsspørgsmål bliver afklaret og fire grupper dannes. 
I fysiklokalet får grupperne udleveret forsøgsbeskrivelse og eleverne går hjemmevant i gang med at opstille og 
igangsætte forsøget. Stativ, glaskolber, termometer, væske, gasbrænder o.s.v. Eleverne arbejder roligt og 
koncentreret. Læreren går rundt og støtter - både i forhold til praktisk gennemførelse af forsøget og omkring 
sikkerhed. Grupperne når frem til lidt forskellige resultater og denne forskellighed bliver genstand for fælles 
drøftelser. Hvorfor kan en gruppes destillatet brænde og ikke andens? Her kommer man bl.a. forbi 
alkoholprocenten, vands og alkohols kogepunkt og hvor meget man fik varmet den gærede blanding op. 
En god undervisningstime som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der blev blev instrueret, 



forsøg gennemført og drøftet og afsluttende konkluderet. Klassen bruger undervisningssystemet Prisma for 9. 
Dette er et noget forældet system, som læreren gerne ser udskiftet med det tværfaglige system Explorer. 

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

Se de første bemærkninger under det humanistiske fagområde.

Som eksempel inden for det praktisk-musiske fagområde har jeg valgt skolens arbejde med en musical, da der i 
forberedelse og fremførelse primært blev inddraget fag fra det praktisk-musiske område, herunder musik, 
billedkunst, drama, sløjd, håndarbejde, dans, akrobatik, lyd, lys og teknik. Skolen havde inden arbejdet gik igang 
besluttet overordnede mål med arbejdet, begrundelse og mål for både produkt og proces og hvilke værksteder, 
der kunne inddrages. En styringsgruppe lavede et oplæg til de 3 stykker, som den samlede musical rummede og 
skolens elever blev vertikalt delt ind i tre grupper, svarende til hvert sit stykke. 
Via mit besøg under forberedelsen og min overværelse af de 3 færdige stykker er det min vurdering, at skolen 
lykkedes med sine målsætninger, herunder at skabe ejerskab, medskabelse af stykket, styrke sociale relationer 
blandt eleverne og at arbejde med deres alsidige udvikling og fantasi. 
Jeg oplevede 3 flotte stykker og højt engagement og disciplin blandt både børn og voksne undervejs. Der er ingen 
tvivl om, at skolen lykkedes med at fastholde og styrke værdien af traditioner og samtidig fik markeret sig på 
bykortet, hvilket også var målsætninger for projektet.  

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

Ja

7.1 Uddybning

Jeg bygger min vurdering på observationer af undervisningen, samtaler med lærere og skoleleder, vurdering af 
undervisningsmateriale og årsplaner sammenholdt med Fælles Mål og orientering på skolens hjemmeside. Skolen 
følger Ministeriets Fælles Mål. Alle årsplaner indeholder et afsnit med evaluering, hvor lærerne beskriver, hvordan 
det konkrete undervisningsforløb bliver evalueret. Skolen har nogle gennemarbejdede årsplaner, som bliver fulgt. 

Eksempel på en undervisningstime i dansk i 9. klasse:
Emnet i undervisningen var læsestrategi. Oplæg fra læreren: Hvad er læsestrategi? og kan man have forskellige 



strategier afhængigt af, hvad man læser og situationen i øvrigt? Der udvikler sig en engageret fælles refleksion, og 
læreren skriver ned på tavlen. Eleverne er godt med. Afprøvning af forskellige strategier: Ud fra klare instruktioner 
fra læreren går eleverne nu i gang med at afprøve forskellige læsestrategier. Bruger opgaverne i "Folkeskolens 
afgangsprøve i dansk". Stor aktivitet og stram styring fra lærerens side. Timen afsluttes med en opsummering fra 
læreren. En time med godt flow og på et niveau, som fint står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen. 

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

Ja

8.1 Uddybning

Se min uddybning under "Dansk". 

Eksempel på en undervisningstime i matematik i 5. klasse:
Klassen havde været igennem emnet "Måling" og var nu gang med at repetere. De går hurtigt i gang. Alle skal 
skrive et tal med een decimal mellem 0,1 og 2,0. Den der skriver det mindste har vundet. Dette gentages med 
flere varianter. Stor aktivitet, men også svært stof for nogle. Læreren forklarer på tavlen. Derefter regner alle i 
deres arbejdsbøger (Kontekst for 5. kl.). De skal måle og omsætte måleenheder. Handler om Kg/g, m/cm og 
kr/ører. Der arbejdes godt, læreren går rundt og hjælper. En del skal have hjælp. Disse skriver deres navn på 
tavlen, og tages derfor i den rækkefølge, som de beder om hjælpen på. En undervisning der fint står mål med, 
hvad der  almindeligvis kræves i folkeskolen. 

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

Ja

9.1 Uddybning

Se min uddybning under "Dansk"

Eksempel på en undervisningstime i engelsk:i 6. kl.: Klassen var i gang med et forløb om Robin Hood. Timen starter 
med en repetition fra sidste time, hvor klassen havde haft vikar. Al kommunikation foregår på engelsk og der er 
stor deltagelse fra klassen. Tydeligt at læreren er optaget af at alle kommer med i samtalen på det niveau de nu 
befinder sig på. Derefter ser klassen en musikvideo med Bryan Adams, vist melodien fra en af de seneste film om 
Robin Hood. Flere i klassen sang med. Teksten kom op på storskærm og blev så oversat i fællesskab. Timen 
sluttede af med individuelt arbejde i deres opgavebog efter en klar og grundig instruktion fra læreren. En 
undervisning med godt flow, høj aktivitet og på højt niveau. Stemningen var høj og der var en del humor i 
kommunikationen.

10. Fører skolen til prøve i historie? 



Nej

10.1 Årsag

Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

10.3 Uddybning

Se min uddybning under "Dansk". 
Jeg har ikke været omkring historie i år. 

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

Ja

11.1 Uddybning

Middelfart Friskole fremstår som en skole, der er optaget af at holde et højt fagligt niveau - og lykkes med det. 
Undervisningen er velforberedt, hvilket jeg oplever både i mine observationer af undervisningen og i efterfølgende 
drøftelser med lærerne. Ledelsen har også et højt fokus på faglighed, hvilket jeg oplever i den store interesse 
ledelsen har på mine observationer af undervisningen eller på mine kommentarer til skolens planer for 
undervisningen eller andre aspekter af fagligheden på skolen. Samtidig oplever jeg glade elever, der er motiverede 
for at deltage i undervisningen. 

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

Jeg oplever, at skolen både i sin selvforståelse ( jvf. formålsbeskrivelse på hjemmesiden) og i sin daglige praksis 
lever op til ovenstående. Omgangstonen mellem ansatte og elever og grupperne indbyrdes er præget af venlig 
imødekommenhed, åbenhed og gensidig respekt. Se i øvrigt bemærkningerne under "Elevråd". 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja



13.1 Uddybning

Se uddybning under "Frihed og folkestyre".

Det fremgår af skolens hjemmeside, at skolen arbejder på, at eleverne ".. udvikler en åben og kritisk holdning, så 
de bliver i stand til selv at kunne vurdere og tage stilling." Vigtige delkompetencer inden for begrebet 
"Demokratisk dannelse." Se i øvrigt bemærkningerne under elevråd. 

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

Ja

14.1 Uddybning

Se ovenstående bemærkninger.

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

Jeg har aldrig oplevet bemærkninger eller handlinger, som kunne tyde på, at der ikke er kønsligestilling på skolen. 

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

Ja

16.1 Uddybning

Skolen har et elevråd med deltagelse af årgangene 5.-9. klasse. 
Elevrådet er ganske aktivt. Skolepatruljen, som startede i dette skoleår, har de selv organiseret. Sidste år lavede de 
trivselsundersøgelse blandt eleverne, som de snart følger op på med handleplaner. 

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
 

Fehrs Fondnk Fænøsund Park 3, 4. sal, 
dør 1
5500 Middelfart

160000,00

19. Tilsynets sammenfatning 

Middelfart Friskole fremstår som en skole, der er optaget af at holde et højt fagligt niveau - og lykkes med det. 
Undervisningen er velforberedt, hvilket jeg oplever både i mine observationer af undervisningen og i efterfølgende 
drøftelser med lærerne. Ledelsen har også et højt fokus på faglighed, hvilket jeg oplever i den store interesse 
ledelsen har på mine observationer af undervisningen eller på mine kommentarer til skolens planer for 
undervisningen eller andre aspekter af fagligheden på skolen. Samtidig oplever jeg glade elever, der er motiverede 
for at deltage i undervisningen.

Ja


