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

Skolekode:
445009

Skolens navn:
Middelfart Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Jens Vibe Michelsen 

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

06-09-2019 Møde med leder Drøftelse af 
tilsyn 2019-20

Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 

17-09-2019 Lærerne Lærermøde Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 

17-09-2019 2. klasse Matematik Naturfag Jens Vibe Michelsen 

17-09-2019 1. klasse Filosofi Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 

17-09-2019 2. klasse Dansk Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 

17-09-2019 1. klasse Dansk Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 

17-09-2019 Alle Morgensamling Naturfag Jens Vibe Michelsen 

19-09-2019 5. klasse Engelsk Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 

19-09-2019 7. klasse Naturfag Naturfag Jens Vibe Michelsen 

21-11-2019 1.-9. klasse Morgensamling Praktiske/musiske 
fag

Jens Vibe Michelsen 

18-02-2020 3. klasse Engelsk Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 

18-02-2020 3. klasse Matematik Naturfag Jens Vibe Michelsen 

18-02-2020 8. klasse Historie Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 



18-02-2020 5. klasse Dansk Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 

27-05-2020 Møde med leder Morgensamling Humanistiske fag Jens Vibe Michelsen 

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Dette var mit første tilsynsår på Middelfart Friskole.

Inden de danske skoler lukkede ned på grund af coronapandemien gennemførte jeg tilsyn med undervisning i et 
tilstrækkeligt omfang for skoleåret. Da åbningen af samfundet var indledt, mødtes jeg med skolens leder, Helle 
Jørgensen, og fik blandt andet indsigt i, hvordan skolen havde håndteret hjemmeundervisningen. Lærerne har i 
stort omfang bedrevet fjernundervisning og været i kontakt med egne klasser dagligt.

Middelfart Friskole fremstår med en tydelig profil, samarbejdsstrukturerne er indarbejdet, og kommunikationen, 
både mellem leder og lærerne  og lærerne indbyrdes, er åben og tillidsfuld. Som tilsynsførende bliver jeg mødt 
med tilsvarende åbenhed og vilje til feedback. 

Skolen er prøvefri. Jeg har deltaget i et lærermøde, hvor jeg fik forelagt lærernes evalueringspraksis. Det stod 
bagefter klart for mig, at lærerne har selvstændige frihedsgrader til at vælge evalueringsformer tilpasset fag og 
klassetrin. Afgangselever fra Middelfart Friskole går til prøve i forbindelse med optagelsen på 
ungdomsuddannelser. 

På møder med Helle Jørgensen skaffede jeg mig et forhåndskendskab til skolehverdagen. Jeg fik uddybet skolens 
læringssyn, som er beskrevet på hjemmesiden, og som lægger vægt på lærernes faglige og personlige 
kompetencer spiller en central rolle i undervisningsrelationen til eleverne.

 

Jeg har i 2019-20 valgt en bred tilgang og altså ikke fokuseret tilsynet på særlige forhold. 

I samarbejde med lærerne holder Helle Jørgensen hus med, at undervisningens omfang og indhold møder står i et 
passende forhold til ministeriets vejledende timetal og de fælles slutmål, som skolen følger.

Skolens fysiske rammer er på én gang indbydende og udfordrende. Tre fysisk adskilte bygninger giver en afdeling 
med fællesrum og hjemlokaler til henholdsvis indskolingstrinnet (0.-2.), mellemtrinnet (3.-5.) og ældste trin (6.-9.). 
Lokalerne er uens, men generelt rummelige for klassestørrelserne. Skolens grundareal er stort og levner god plads 
mellem afdelingerne til fysiske aktiviteter mm. Udfordringen består i, at skolens faglokaler er utilstrækkelige og 
derfor stiller særlige krav til planlægning og samarbejde. Musikfaget er dog højt prioriteret. Ved skolens daglige 
morgensamling synger alle knap 200 elever med på to sange med akkompagnement fra piano, guitar og trommer.

De yngste årgange får deres idrætsundervisning via skolens særlige fag, 'Krop' i en gymnastiksal samt i dele af 



skolens udenomsarealer, indrettet til formålet.

De ældre årgange låner idrætslokaler uden for huset. 

Faglokalet til natur&teknik og beslægtede fag synes ikke at være bygget til formålet, men er tilstrækkeligt 
bestykket, og undervisningen fungerer. Tilsvarende gælder lokalerne billedkunst og håndværk, design og 
madkundskab.

Skolen er i skrivende stund i forhandlinger med Middelfart Kommune om opførelse af helt nye skolebygninger på 
skolens nuværende matrikel.

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

Skolens brede tilgang til undervisning betyder at megen undervisning indeholder bidrag fra flere fag eller er 
tværfaglige. 
Det gælder ikke mindst den humanistiske faggruppe. 
0.-2. klasse har skemalagt faget filosofi, som blandt andet skal dække kristendomskundskab. 



Jeg overværede en filosofitime i 1. klasse. 
Emnet var: At være anderledes. Timen var organiseret som en dialog børn-lærer i plenum.
Materiale: samtale, stikord på tavle.
Timen var lærerstyret, og børnene fik ordet efter markering. 
Børnene skulle forholde sig til mødet med det anderledes. I forløbet blev begrebet nuanceret, så børnene skulle 
prøve at skelne mellem at være forskellig og at være anderledes. 
Læreren gav eleverne lejlighed til at reflektere over begrebet normalitet, de kunne forbinde med deres erfaringer. 
Koncentrationen holdt 20 minutter, hvorefter læreren gik over til fysiske bevægelsesøvelser og sluttede med mere 
bundne opgaver. 

Desuden har jeg overværet projektforløb , som skolen tilrettelægger for 6.-9. klasse særlige uger efterår og forår. 
(De yngre årgange arbejder i samme perioder 'traditionelt' tværfagligt).
Temaet var 'Bevægelse', som integrerede faget samfundsfag. En elevgruppe arbejdede med selvformulerede 
problemstillinger (godkendt af læreren) om rødstrømpebevægelsen i 1960-70' erne. En anden gruppe arbejdede 
med konspirationsteorier, eksemplificeret ved 9/11 2001. 
Min vurdering baserer sig på observationer i slutningen på projekterne, dvs produktfasen.  På 6.-7. trin er 
projektmetoden ny og derfor relativt lærerstyret. Det overordnede tema er fastlagt af skolen. I faserne, 
problemformulering og analyse er lærerstøtten ret tæt, mens produkt- og fremlæggelsesfasen er friere. 

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

Naturfagene omfatter natur & teknik og fysik/kemi og biologi. Skolen følger 'Fælles mål' mv.
De yngste klasser har skemalagt såkaldte 'Indskolingstimer', der blandt andet tilgodeser natur og teknik

På 9. klassetrin overværede jeg undervisning i fysik/kemi (biologi)
Emne: Udledninger i landbruget
Materiale: Ark med faglig intro til praktisk forsøg
Organisering: Klasseundervisning i introen og derefter parvis eller tre og tre i faglokale
Klassen skulle besøge et landbrug ugen efter. Det var timens anledning. Klassesamtalen gik over emnerne: jordens 
surhed, ph-værdi.



Klassen har arbejdet med syrer og baser, målt ph-værdier og +H ioner i jorden og her drøftede klassen: 
naturbetingede og/eller naturlige?
I forsøgene i faglokalet skulle klassen udskille ioner i salt (CaCO3)
Der var problemer med at få det forventede output i reagensglassene, og læreren udtrykte overvejelser om at 
gentage forsøgene i en følgende time.

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

Skolen har sin egen læseplan i praktisk-musiske fag. 
Indskolingsklasserne integrerer en del af de praktisk-musiske fag i dansk og natur & teknik, kaldet 
'indskolingstimer'.
Faget idræt benævnes på begyndertrinnet med ordet 'Krop' (jf indledningen på denne erklæring). Aktiviteterne 
foregår i skolens sal samt skolens egne udendørs faciliteter. 
Fra 3.-9. klasse hedder faget idræt og foregår i lånte lokaler på en anden skole i Middelfart..
Musik: Faget optræder selvstændigt på klassetrins skemaer. 
Musikundervisningen er selvstændigt fag på skemaet. Musikfaget har en central plads i skolens pædagogik; ved 
morgensamlingerne synger alle med på to sange til rytmisk akkompagnement af piano, guitar og trommer.
Skolelederen vurderer, at eleverne, set over et samlet skoleforløb, får et forsvarligt undervisningstilbud i idræt, 
herunder svømning. Et planlagte anlæg af helt nye skolefaciliteter forventes at optimere hele skolens 
lokalesituation i det kommende skoleår.
Skolen har rimelige faciliteter i billedkunst, og aktiviteter fra faget indgår i andre fag, blandt andet i de tværfaglige 
uger/projektugerne. I projektforløbet i 6.-7. klasse arbejdede grupper med en fremlæggelse, blandt andet 
illustreret med figurer og plakater.

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

Ja

7.1 Uddybning

Dansk: Skolen følger 'Fælles mål' mv.



Jeg har overværet lektioner på begyndertrinnet,
Dagens emne var: Stavelser. Pointe: Lydopmærksomed
Materiale: Sabelkatten 1+2 og Søren og Mette.
                  Suppl: Ordkryds
                    Ordtæppe
Organisering: Individuelt og fælles
Første del af timen arbejdede børnene med opgavehæfte, hvor de skulle udfylde felter med de rette stavelser ud 
for bestemte tegninger, fx af et dyr. Opgaven var let forståelig for børnene, få behøvede lærerhjælp undervejs.
Anden del. Børnene sidder omkring et ordtæppe (’120 ord’), som læreren har rullet ud på gulvet. Børnene 
sammensætter konsonantlyd og vokallyd til et ord. Det er sidst på dagen, men der er rimelig ro og respekt for 
kravet om kun at sige noget, når man får ordet.
Korstavning.
Læreren har således truffet et valg af lyd- og stavemetoden.

Dansk i 2. klasse, 18 elever
Læreren har valgt en struktureret styring,der har positiv effekt på netop denne klasse.
Timens emne er diktat og flugter med de færdighedsmål, der gælder for indskolingsårgangene.
Læreren giver en introduktion i, hvordan børnene skal arbejde med de ord, de skal lære at stave. 
Læreren instruerer eleverne i at koncentrere sig om at øve 'røde ord', hvis de selv mener, at de er dygtige til at 
stave, 'gule ord', hvis de mener at de kan lidt mere end bare små lette ord, og ellers 'grønne ord'. Begyndende 
træning i at bevidstgøre børnene om deres egen læring.         
Mange fejl i diktaten er tegn på, at de har valgt et for højt niveau (forkert farve), nul fejl kan være tegn på det 
modsatte. Læreren intervenerer, når børnene skal vejledes i at vælge det niveau, de skal 'vokse fra'. 
Timen slutter samlet, med lærerens afrunding, ros for det, der fortjener ros.

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

Ja

8.1 Uddybning

Matematik. Skolen følger 'Fælles mål' mv.
I faget matematik anvender skolen materialet 'KonteXt' (Alinea), grundbog og arbejdsbog, på årgangene 3.-9. 
klasse. Jeg overværede undervisning, der appellerede til elevernes fantasi, uanset at faget endnu er konkret og 
'bundet' på dette trin. Varieret undervisning, inddragelse af fysisk materiale og matematikspil og høj elevaktivitet.

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



Ja

9.1 Uddybning

Engelsk: Skolen følger 'Fælles mål' mv.
Jeg har fulgt engelskundervisning på begynderniveau (3. årgang), og videregående i 5. klasse. 
Forløbene har haft en passende variation, der har bidraget til en positiv motivation for eleverne til at udtrykke sig 
på engelsk i videst muligt omfang. Emnerne er ikke nødvendigvis hentet i gængse læremidler, men også i fx 
elevfremstillet materiale, eller film- eller lydklip med engelsk tale, som læreren præsenterer.

Eks. 5. klasse:
Emne: Nascar. Klassen skal lytte til autentisk engelsk fra en kommentator ved et stockcar løb.
Materiale: Film om bilrace. 
Organisering: Lærerstyret, plenum.
Eleverne følger teksten i illustreret bilag. Tekstens univers er fremmed for de fleste elever. De hører en 
kommentator beskrive bilen, racerkøreren, udstyret,  'The team' omkring føreren. 'The Flag', som bruges ved 
igangsætning af racerløbet, og The Flag, der bruges ved målstreg og evt diskvalifikation. Pit stop. Pit start.
Speak'en er svær, men et bevidst valg fra læreren, der ønsker, at eleverne øver sig i at lytte til 'autentisk engelsk.' 
Lærerens forudgående korte oplæg hjælper eleverne med forståelsen, så de kan sammenholde deres trykte tekst 
og  farverige billeder med den tempofyldte engelske intro. Eleverne får foræret enkelte gloser og må skrive dem 
ind i materialet. Efter første gennemhøring får de større ordforståelse, og efter tredje er alle med. Emnet (race), 
kommentatorlyden (speedsnak) og lærerens tilsvarende energi, giver timen et højt tempo, og mange elever lærer 
et for dem helt nyt univers at kende, samt sproget, der følger. 
Læreren synes at have skabt et trygt klima for nysgerrighed, fx den enkle respons: ’Godt spørgsmål.’
Efterfølgende udleverer læreren ark med illustrationer fra filmen, sat ind i tilfældig rækkefølge. Klassen skal 
nummerere billederne i den rækkefølge de har set dem på filmen; og derefter på engelsk beskrive hvad billedet 
forestiller.
De lytter til kommentatoren igen, som kontrol

Læremidlerne er generelt indkøbt serie fra forlaget Alinea, fx Carter & Laustsen: 'Pit Stop #'. 

På 3. klassetrin (16 elever) i begynderengelsk arbejder eleverne med arbejdshæfte i serien,  Rentsch: 'Let´s do it - 
My very First, forlaget Delta. Supplerende bruges bøger som læreren kopierer fra efter gld.regler: Livingstone & 
Watson: 'A Piece of Cake. Textbook', forlaget Alinea. Louise Tollan: ' Yes We Can'. Elevbog 3. klasse, Alinea. 
Jeg overværede en lektion, hvor børnene skulle gå i dialog i butikker (grupper). Klassen blev 'bygget op' som et 
mini butikscenter. Varerne i de forskellige forretninger havde eleverne selv udformet (papir, klip, farver mm). Da 
butikkerne var set op (5-10 minutter), gik de på skift og gik i dialog, hvor de øvede instruerede dagligdags 
talemåder i butikker, fx 'Good morning, I would like to ...'
Efter denne seance bad læreren eleverne spørge hinanden, 'Whar did you buy? og svare ved at nævne tre ting de 
havde købt. 

10. Fører skolen til prøve i historie? 



Nej

10.1 Årsag

Prøvefri skole jf. §8a, stk. 6

10.3 Uddybning

Jeg overværede historieundervisning i 8. klasse med 12 elever.
Temaet er Kolonitiden. Emnet er Trekantshandlen. Denne time er starten og dermed introduktion til 
emneforløbet.
Læreren gør klart, at klassen efter forløbet skal kende årsager og konsekvenser af Danmarks tid som kolonimagt.
De skal desuden lære at udvælge og bruge kilder til at belyse en historisk problemstilling. 
Hun beder derefter de unge om at udtrykke, hvordan de forstår disse mål. Her bliver det uddybet, at eleverne skal 
lære at dykke ned i en problemstilling, vælge kilder, der kan udsige noget om denne, og fremlægge resultatet af 
deres undersøgelse. Fx i et mundtligt oplæg, en skriftlig rapport eller på anden måde.
Resten af timen er en dialog, der for læreren afdækker elevernes forhåndsviden om kolonitiden. Herunder 
udspinder sig en samtale om at vide, ikke at vide og at tro. Et verdenskort (vægkort) er visuelt centralt for 
forståelsen af Trekantshandlen og Danmarks rolle i den. Timen slutter med en kort intro til det videre arbejde.

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

Ja

11.1 Uddybning

Undervisningstilbuddet på Middelfart Friskole lever i alt væsentligt op til de normer og krav, der er gældende på 
grundskoleniveau i Danmark. Lærerne inddrager i undervisningen den praktisk-musiske dimension i alle fag og 
optimerer elevernes alsidige udvikling.
Lærerne er generelt tydelige ledere i klasserummet, og mit indtryk fra samtaler med lærere er, at de er tæt på de 
enkelte elever og derfor også i stand til at følge deres faglige og personlige udvikling.
Det kollegiale klima på skolen er præget af åbenhed og vilje til at modtage og give feedback. Der ligger heri et 
potentiale for løbende kompetenceudvikling.
Lærerne benytter en bred vifte af undervisningsmetoder, fra traditionel lærerstyret undervisning til den - 
pædagogisk set - langt mere udfordrende projektform.

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

Ikke via særlige fora, men ved at møde eleverne respektfuldt og inddrage dem i de forhold på skolen, der vedrører 
eleverne.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Den almindelige omgang mellem lærere og elever styrker den demokratiske dannelse. Tydeligt har jeg set det på 
morgensamlingerne, men også i og mellem undervisningstimer.

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

Ja

14.1 Uddybning

I undervisningen har jeg observeret, at spørgsmål om frihedsrettigheder inddrages i sammenhæng med de 
temaer, der behandles. Det gælder fx fag som dansk og historie, og desuden i nogle af de projekttemaer, jeg har 
omtalt fra projektugen.
Lærernes og elevernes samværsformer illustrerer i alt væsentligt ligeværd og gensidig respekt i hverdagen.

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?

19. Tilsynets sammenfatning 

Jeg vurderer, at Middelfart Friskole lever op til kravene om at levere undervisning på et niveau, der almindeligvis 
forventes på grundskoleniveau i Danmark. Jeg bygger dette på en samlet vurdering, der ud over konkret 
undervisning omfatter forholdet mellem lærere og elever, skolens ledelse, lærersamarbejde, åbenhed og 
samarbejde med forældre.

Nej


