Tilsynserklæring for
Midtdjurs friskole 2017 / 2018
I loven om frie grundskoler §9, stk. 2 står der, at ”enhver fri grundskole skal vælge et
eksternt tilsyn”, der som minimum skal vurdere elevernes standpunkt i dansk, matematik og
engelsk og hvis friskolen er omfattet af §8 stk. 5, også historieundervisningen.
I loven står der bl.a.:
Tilsynets vurdering af, om skolen overholder kravet i friskolelovens § 1 stk. 2.
Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål
med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres
virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt
udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig
undervisning på 10. klassetrin.
og § 1 stk. 2, pkt. 2
“Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund
som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og
deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder
ligestilling mellem kønnene”.
Derudover skal den tilsynsførende vurdere – og indberette – om undervisningssproget er dansk, og
føre tilsyn med, om skolen modtager donationer, en eller flere, fra samme donor på tilsammen over
20.000 kr. ex. moms.
Tilsynsrapporten er udarbejdet efter disse retningslinjer.
Skolens navn, adresse og skolekode:
- Midtdjurs friskole
Ramtenvej 14D
8581 Nimtofte
Skolekode: 280040
Anden info:
- Skoleleders navn
- Hjemmeside
- Email
- CVR
- Elevtal
Tilsynsførendes navn:

Jørgen Fønss Bach
www.midtdjursfriskole.dk
mdsf@midtdjursfriskole.dk
Ca. 75.
Kurt Madsen Øen 2, Sivested 8560 Kolind
Mobil: 29277644
Mail: Kurt.madsen7@skolekom.dk
Valgt som tilsynsførende: 2012 første gang

Datoer for tilsynsbesøg og hvilke klasser og fag der er overværet:
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-

Onsdag den 25. oktober 2017: hvor jeg overværede morgensamling, dansk 4. – 5. klasse,
dansk 2. – 3. klasse, dansk 6. – 7. klasse, engelsk 6. – 7. klasse og matematik i indskolingen.
- Onsdag den 21. marts 2018: hvor jeg overværede morgensamling, dansk 6. – 7. klasse,
engelsk 4. – 5. klasse, engelsk 6. – 7. klasse og matematik 2. – 3. klasse
Derudover har jeg løbende fulgt skolen på deres Facebook-side, jeg har hver uge modtaget ugebrev,
og jeg har fulgt opslag på skolens hjemmeside, og fået udleveret skema for alle klasserne, og kan
bekræfte, at Midtdjurs friskole fint lever op til minimumstimetallet for de enkelte fag.
Donationer, legater og ”private tilskud”:
- Sparekassefonden
150.000 kr.
- NRGI værdipulje
200.000 kr.
- LaCour Fonden
10.000 kr.
De to første – og største donationer skal bruges til at indrette et naturfagligt fysik og kemi-lokale.
LaCour-fonden er brugt til indkøb af nye computere.
Fokusområder: Jeg har i år primært haft fokus på dansk, matematik og engelskundervisningen, og
vurderer, at den undervisning og det undervisningsmateriale der tilbydes og bruges står mål med
hvad der tilbydes og bruges i den danske folkeskole.
Tilsynet er foretaget ud fra følgende:
1. Overværelse af undervisningen i: Dansk, matematik, engelsk, værkstedsfag og udeliv.
Det er min vurdering, at undervisningen står mål med hvad der tilbydes i den danske
folkeskole. Der bruges både arbejdshæfter og undervisningsbøger, men også mange digitale
hjælpemidler og web-baserede undervisningsmidler fra forskellige forlag, og gratis
undervisningsmateriale i det omfang det passer ind i undervisningen.
Derudover fremstiller lærerne meget materiale selv, som de er gode til at dele med hinanden.
2. Samtaler med skolens leder, nogle lærere og elever.
Det er mit indtryk, at alle trives godt på skolen, og et af de vigtigste grundelementer i et godt
læringsmiljø er trivsel – trives man, er man glad når man skal i skole om morgenen, og når
man kommer hjem fra skole, så bliver læring og personlig udvikling meget nemmere.. og
alle de elever jeg har spurgt direkte om, hvordan det er at være elev på Midtdjurs Friskole
har uden at blinke sagt: ”Godt”.. faktisk snakkede jeg med en elev der skulle skifte skole, og
det eneste positive han kunne se ved det, var at han på ”den nye skole” måtte få I-padden
med hjem, en anden sagde, at han føler han lærer meget mere på denne skole frem for den
han gik på før.
3. Jeg har fulgt skolens hjemmeside, deres FB-opslag, set skriftlig information om skolen,
skolens værdigrundlag, faglige mål, lektionstal samt ugeskemaer og årsplaner m.m.
4. Helhedsindtryk af skolens pædagogiske, relationelle og ”mellemmenneskelige” miljø.
På mine tilsynsbesøg har jeg set en god og velfungerende skole med engagerede voksne,
glade elever, et undervisningsmiljø der appellerer til nysgerrighed, og en generel hyggelig
atmosfære. Altså et godt sted at være for både elever og ansatte.
Jeg ser undervisning, der er tilrettelagt under hensyntagen til elevernes individuelle
forudsætninger, undervisning der tager hensyn til elevernes forskellige læringsstile, lærere
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der udstråler selvtillid og overblik, elever der samarbejder og hjælper hinanden og ikke
mindst en god tone og gensidig tillid og respekt til hinanden - stor som lille.
5. Indikatorer på elevernes forberedelse til demokratisk dannelse og forståelse:
På Midtdjurs friskole forberedes eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre,
og forberedes til at være medbestemmende, tage medansvar og kende de rettigheder og
pligter der er i et demokratisk samfund. Som eksempel kan nævnes, at der på Midtdjurs
friskole er et elevråd, og derudover har jeg overværet en ”filosofi-lektion” hvor der blev lagt
stor vægt på at diskutere de enkelte elevers forskellige holdninger og ønsker ud fra hvad der
var vigtigt for den enkelte..en meget god oplevelse, hvor selv mindre elever forstod at sætte
ord på ønsker, tanker og følelser.
6. Undervisningssprog:
Undervisningssproget på Midtdjurs friskole er dansk.
Konklusion:
Jf. bekendtgørelse nr. 891 af 08.07.2007 om friskoler og private grundskoler, kan jeg som
ekstern tilsynsførende erklære, at elevernes kundskaber og standpunkt i dansk,
regning/matematik og engelsk, samt skolens samlede undervisningstilbud ud fra en
helhedsvurdering står mål med det, der kræves og tilbydes af/i folkeskolen.
Undervisningssproget på skolen er dansk, og jeg har fra skolelederen fået oplyst, at skolen
ikke modtager donationer fra udlandet.
Det er derfor min vurdering at skolen overholder kravet til friskolelovens §1, stk 2,4 pkt.
Kommentarer:
JP skrev torsdag den 9. november 2017: Politikere strammer tilsyn med frie skoler – mere kan
være på vej. Ved nærlæsning af artiklen ser man hurtigt, at lovstramningerne ikke er møntet på de
friskoler der lever op til danske og demokratiske værdier, men alligevel er det vigtigt med åbenhed
omkring skolens virke både indadtil og udadtil..
Som certificeret tilsynsførende:
Kurt Madsen
Kurt.madsen7@skolekom.dk
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