
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 for Midtjyllands Kristne Friskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
657027

Skolens navn:
Midtjyllands Kristne Friskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Kenneth Holm  

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

24-01-2022 7A Historie Humanistiske fag Kenneth Holm  

24-01-2022 4A Matematik Naturfag Kenneth Holm  

24-01-2022 6B Håndværk/desi
gn

Praktiske/musiske 
fag

Kenneth Holm  

24-01-2022 3B Matematik Naturfag Kenneth Holm  

24-01-2022 5A Dansk Humanistiske fag Kenneth Holm  

24-01-2022 8A Biologi Naturfag Kenneth Holm  

25-01-2022 2A Idræt Praktiske/musiske 
fag

Kenneth Holm  

25-01-2022 9B Tysk Humanistiske fag Kenneth Holm  

25-01-2022 Musik 1B Praktiske/musiske 
fag

Kenneth Holm  

25-01-2022 10A Engelsk Humanistiske fag Kenneth Holm  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg har besøgt skolen 2 dage og set en bred række af fag og klasser, og har i løbet af dagene talt med lærere, 
elever og ledelsen. Jeg har desuden haft adgang til skolens årsplaner og øvrig information på hjemmeside og 



Intranet. Dagene har givet et godt indtryk af skolens samlede virke, og det har været nogle meget positive 
lektioner med arbejdsomme elever og engagerede lærere.

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 observeret undervisningen i dansk, tysk, engelsk og historie og vurderer at undervisningen står mål med 
hvad der kræves i folkeskolen. Der er kvalificerede lærere og der arbejdes med gængse emner og 
undervisningsmaterialer. Jeg har desuden haft en samtale med en dansklærer på mellemtrinnet, som orienterede 
om årsplaner, materiale og samarbejdet i faggruppen. Skolen har adgang til en lang række materialer, og der 
planlægges grundigt efter fælles mål.

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

Jeg har set undervisningen i matematik og biologi og vurderer at undervisningen står mål med hvad der kræves i 
folkeskolen. Der er gode faciliteter og undervisningsmaterialer til det naturfaglige område, så eleverne får en god 
undervisning inden for fagområdet. Der benyttes i høj grad IT i undervisningen på en velovervejet måde, hvilket 
giver en høj grad af tilgængelighed og muligheder for undervisningsdifferentiering.

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

Jeg har denne gang haft fornøjelsen af at overvære undervisning i både musik, idræt og håndværk/design. Her så 
jeg nogle meget spændende lektioner med et højt aktivitetsniveau og gode tanker bag undervisningen. Godt at se 
de meget aktive elever der virkelig nyder at være i gang med både sang, idræt og kreativitet. Skolen har netop 
taget en ny idrætshal i brug, som giver ekstra gode muligheder for høj kvalitet i idrætsundervisningen og er ved at 
færdiggøre nye lokaler til musik og håndværk/design, som bliver rigtig gode.

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

Ja

7.1 Uddybning

Observering af undervisning viser nogle meget engagerede elever, som virker til at være på et ret højt niveau og 
over hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette understøttes af resultaterne ved afgangsprøverne, som 
ligger på niveau. Skolen benytter løbende evaluering ved hjælp af staveprøver og læseprøver fra forlaget Hogrefe, 
og der følges op på de elever hvor der ses faglige svagheder.

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

Ja



8.1 Uddybning

I undervisningen ses det at eleverne mestrer de opgaver der svarer til deres klassetrin. Der bruges høj grad af 
undervisningsdifferentiering til at undervise eleverne på det niveau de befinder sig på, og det sikres at alle elever 
løftes. Fra afgangsprøver ses at eleverne standpunkt står mål med landsgennemsnittet.

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

Ja

9.1 Uddybning

I undervisningen ses mange elever der er rigtig dygtige til engelsk. Der holdes løbende evaluering og der trænes 
målrettet til afgangsprøverne, som også i engelsk giver gode resultater.

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

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

Ja

11.1 Uddybning

Jeg kan bekræfte at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette bygger jeg på de observationer jeg har gjort mig i de dage jeg har besøgt 
skolen. Jeg ser en skole med gode faciliteter og der benyttes gængse undervisningsmaterialer, som også bruges i 
folkeskolen. Der er sat tilstrækkeligt med midler af til materialer og udstyr og skolen har gennemgået en 
gennemgribende ombygning, så den nu snart fremstår som en helhed med rigtig gode muligheder for god 
undervisning. Jeg har mødt engagerede lærere og elever, og har talt med ledelsen, som har gode visioner for 
skolen. 

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

Ja, der undervises i de humanistiske fag med emner der ruster eleverne til at leve i et samfund med frihed og 
folkestyre. Der gennemgås emner omkring folkestyret og demokrati og der behandles mange områder, der gør at 
eleverne dannes til at blive demokratiske medborgere.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Ja, undervisningen i fx samfundsfag og historie inkluderer undervisning i demokrati og folkestyre.

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

Ja

14.1 Uddybning

Ja, grundlæggende friheds- og menneskerettigheder behandles i undervisningen. Desuden ses en stor grad af 
indflydelse og dialog med eleverne, som inddrages meget i diskussioner og der arbejdes meget i grupper, så man 
lærer at arbejde sammen på tværs af køn og faste grupper.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Ja

15.1 Uddybning

Afhængig af aktiviteten kan skolen vælge at kønsopdele i fx. idræt. Der var også inddelt i en pigegruppe og 
drengegruppe i håndværk/design, men det er ikke en fast praksis. I den almindelige undervisning foregår der ikke 
kønsopdelte aktiviteter.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja



16.1 Uddybning

Stort set alle aktiviteter foregår på tværs af kønnene, og der gøres ikke forskel. Der blandes i øvrigt ret bevidst 
piger og drenge i de grupper de sidder i på klassen.

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

Ja

17.1 Uddybning

Der er dannet elevråd.

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning

Ja, der er nedskrevne procedurer omkring underretningspligten.

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

Ja, der er informeret om dette fra ledelsen til de ansatte.

21. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Nej



22. Tilsynets sammenfatning 

Jeg har nu været tilsynsførende i næsten 6 år, og dette er derfor min sidste tilsynserklæring. Jeg har igennem 
årene set en skole i stor udvikling med en god ledelse og mange engagerede ansatte. Det er en skole som 
forældrene trygt kan sende deres børn i med vished om at der tages godt hånd om den enkeltes trivsel og læring. 
Skolen lever i hele sit virke op til hvad der kan forventes i folkeskolen både fagligt, socialt og med gode rammer.


