Overbygning fra 2018-19
Bestyrelsen og personalegruppen har længe haft et ønske om at Midtdjurs Friskole også
skal tilbyde, at vores elever kan gå i 8. og 9. klasse her på friskolen. Vi har haft en del
henvendelser, hvor det er blevet efterspurgt, og bestyrelsen bad på et tidspunkt lærerne
om at lave et oplæg til beslutning.
Lærerne har så arbejdet med det på lærermøder, og de tog på studietur til en lille friskole,
som kører med overbygning nu.
De kom med et rigtig godt oplæg, vi kunne virkelig mærke entusiasmen hos lærerne, og vi
tog en fælles beslutning om at vi gerne vil have en overbygning.
Bestyrelsen og lærerne tog den fælles beslutning, at Midtdjurs Friskole tilbyder
overbygning med start i skoleåret 2018-19. Dvs. at vi kan tilbyde 8. klasse i 2018-19 og 9.
klasse fra 2019-20, og at de elever der pt. er på skolen til og med 6. klasse vil kunne
fortsætte på skolen.
Lærerne arbejder videre med det pædagogiske grundlag, og bestyrelsen tager sig af de
økonomiske overvejelser. Begge dele er selvfølgelig godt i gang, så vi havde et grundlag
for beslutningen. Bestyrelsen vil også sørge for, at omverdenen ved, at det nu er nye tider
på Midtdjurs Friskole.
Beskrivelse af profil for overbygning
Der skal være et godt og rart ungdomsmiljø, der afspejler værdierne for Midtdjurs Friskole.
Undervisningen skal være på et godt fagligt niveau, og den skal være spændende og
vedkommende for eleverne.
Nøglebegreber
Verdensparat, uddannelsesparat, livet.
Tidlig vejledning om uddannelse og arbejdsmarked.
Vild iderigdom, entrepenørskab, innovation.
Turde prøve sig selv af.
Nøglebegreberne skal ikke bare stå på et stykke papir. Lærerne har masser af ideer til
atbruge dem i den daglige undervisning, og det vil blive skrevet ind i det færdige grundlag
for overbygningen. Der skal f.eks. undervises i privatøkonomi, kommunikation,
entrepenørskab mm.
Undervisningstimetallet skal opfylde de lovmæssige krav, og alle eleverne tilbydes at
afslutte 9. klasse med FSA, Folkeskolens Afgangsprøve.
Fagene kan godt hedde noget andet end de hedder i folkeskolen, ligesom vi nu har et fag,
vi kalder vidensfag.
Vi vil have to fag, der hedder kulturfag og naturfag.
Skolerejser
Vi rejser til København med 6. og 7. klasse i foråret 2017.
Fremover skal der være en tur til København og en tur til udlandet i løbet af skoletiden.
Udlandsturen kan f.eks. gå til Berlin.
Forældrebetalingen til turene må kun udgøre kostpenge, sådan som loven siger det.
Eleverne, forældrene og friskolen kan dog sagtens lave aktiviteter, der skraber penge ind
til turene.

Lokaler
Der skal etableres et godt lokale til naturfag, så vi har et rigtig godt sted at undervise i
fysik/kemi og de andre naturfag. Lærerne så et fint lokale på deres studietur, som vi kan
lade os inspirere af.
Der er selvfølgelig stadigvæk masser at arbejde med, men vi er nu så langt i processen, at
vi godt kan melde ud.
Vi håber, at alle vil bakke op om planerne. Både bestyrelse og personale er i hvert fald
meget optimistiske, og vi er sikre på at det bliver et fantastisk godt tilbud om et super
forløb i 7. - 8. - 9. klasse.
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