
Tilsynserklæring for skoleåret 2020/2021 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

11-05-2021 1.b Billedkunst Praktiske/musiske 
fag

Kenneth Holm  

11-05-2021 6.a Tysk Humanistiske fag Kenneth Holm  

11-05-2021 7.b Dansk Humanistiske fag Kenneth Holm  

11-05-2021 7.a Matematik Naturfag Kenneth Holm  

11-05-2021 8.a. Engelsk Humanistiske fag Kenneth Holm  

11-05-2021 4.b Natur/Teknolog
i

Naturfag Kenneth Holm  

11-05-2021 9.a Samfundsfag Humanistiske fag Kenneth Holm  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Ved besøget blev der observeret undervisning i både indskoling, mellemtrin og udskoling, og indenfor både 
praktisk/musiske fag, humanistiske fag og naturfaglige fag.

Der har været holdt møde med skolens ledelse, hvor der bl.a. blev drøftet hvordan skolen arbejder på at indhente 
fagligt efterslæb efter nedlukningerne i løbet af året. Ved tilsynet har der været særligt fokus på engelsk, hvor der 
har været samtale med en engelsklærer omkring årsplaner, undervisningsmaterialer og samarbejde omkring 
engelsk.



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

Gennem observation af undervisningen og gennemsyn af materialer vurderes det, at undervisningen inden for det 
humanistiske fagområde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 
Ved tilsynet har jeg fx fået udleveret en udførlig liste over materialer der benyttes i engelskundervisningen. Her 
ses det, at der bruges et bogsystem der er alment udbredt i folkeskolen, nemlig systemet Pit Stop fra Gyldendal. 
Herudover benyttes supplerende materialer, fx Break fra forlaget Delta og Stifinderen fra forlaget Andrico. Da 
bøgerne har nogle år bag sig, har skolen også tegnet abonnement på Clio Online, som hele tiden er opdateret og 
har mange spændende opgaver. Til træning af grammatik og sproglige færdigheder benyttes grammatip.com. 
Jeg har gennemgået årsplanen for 9. klasse og kan konstatere, at der arbejdes med at opfylde fagets formål som 
beskrevet i Fælles Mål. Der er en god variation af emner, som samlet set dækker det, der kan forventes man skal 
omkring. Alle temaer er beskrevet i tilknytning til færdigheds- og vidensmål, og undervisningen forbereder 
eleverne godt til eksamen.

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

Gennem observation af undervisningen og gennemsyn af materialer vurderes det, at undervisningen inden for det 
naturfaglige fagområde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Skolen har et nyere undervisningslokale til Natur/teknologi, som er godt indrettet og med mulighed for mindre 
forsøg. Der er hvad der kan forventes af udstyr. Undervisningsmaterialer er anerkendte og gængse i forhold til 
hvad der benyttes i folkeskolen. Ved tilsynet sås eksempler fra et undervisningsforløb om dyreliv i skoven og 
naturens kredsløb, hvor der var forsøg med nedbrydning af fødevarer, som kunne observeres gennem mikroskop. 
Desuden blev der brugt tid på gruppering af dyr i forhold til deres egenskaber. Eleverne virkede engagerede og 
vidende i undervisningen.

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

Gennem observation af undervisningen og gennemsyn af materialer vurderes det, at undervisningen inden for det 
praktisk-musiske fagområde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Ved tilsynet sås en 1. klasse, der arbejdede med kunstneren Rosina Wachtmeister. Der blev taget udgangspunkt i 
kunstnerens malerier af katte og eleverne fremstillede skitser ud fra disse malerier, så de til sidst selv kunne 
tegne/male noget lignende. Rigtig fint og eksemplarisk arbejde.

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

Ja

7.1 Uddybning

Ved observation af dansk i 7. klasse, samt observation af elevernes faglige niveau, vurderes det, at undervisningen 
og elevernes standpunkt er på et højt niveau, der mindst svarer til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der 
blev arbejdet med sproget i noveller og eleverne blev trænet i at skrive med alle sanser, så novellerne fik et rigere 
sprog. Der var en høj grad af aktivitet fra elevernes side, så de både fik skrevet selv, læst hinandens tekster op og 
givet feed-back på teksterne. Dette fungerede rigtig godt og viste at elevernes faglige niveau er mindst som man 



kan forvente.
I lektionen var elever med særlige danskfaglige udfordringer ude for at få ekstra hjælp, men i samme emne, så de 
også kunne følge forløbet.

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

Ja

8.1 Uddybning

Ved observation af matematik i 7. klasse, samt observation af elevernes faglige niveau, vurderes det, at 
undervisningen og elevernes standpunkt er på et højt niveau, der mindst svarer til, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen.
Eleverne arbejdede med et sæt problemregning fra "Matematik-fessor", som var en light-udgave af hvad der 
venter eleverne ved folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse. Der blev derudover begyndt på et nyt emne, og her 
blev eleverne bedt om at vurdere dem selv i forhold til de læringsmål fra Fælles Mål, der var relevante for emnet. 
Bogsystemet der benyttes er Kontext fra forlaget Alinea, som også er meget udbredt i folkeskolen. Det er 
vurderingen, at eleverne i løsning af opgaverne er på et fint fagligt niveau.

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

Ja

9.1 Uddybning

Ved observation af engelsk  i 8. klasse, samt observation af elevernes faglige niveau, vurderes det at 
undervisningen og elevernes standpunkt er på et højt niveau, der mindst svarer til hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen.
Der arbejdes grundigt og målrettet hen mod folkeskolens afgangsprøve, og der afholdes forberedende årsprøver i 
mundtlig engelsk for 8. klasse. Jeg har gennemgået undervisningsplaner og materialer og det underbygger at 
undervisningen  understøtter at eleverne har en god faglig progression. I undervisningen demonstrerede eleverne 
et fint fagligt niveau i den mundtlige dialog.

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

Det vurderes, at skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en samlet vurdering, står mål med hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette begrundes bl.a. i:
- tidssvarende og gode rammer for undervisningen.
- relevante og gængse undervisningsmaterialer, som også benyttes i folkeskolen.
- et karakterniveau ved folkeskolens afgangsprøver, der ligger over niveauet for såvel kommune som på landsplan.
- stor inddragelse af læringsmålene fra Fælles Mål for folkeskolen.
- hjælp og støtte til elever med særlige behov.

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

Det vurderes at skolen efter sit formål og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det 
danske med frihed og folkestyre. I historie og samfundsfag behandles emnerne grundigt, og jeg har ved tilsynet fx 
set et emne om forbrydelse og straf, med gode diskussioner mellem elever og lærer. Der vælges gængs 
undervisningsmateriale og der følges Fælles Mål, som gør at eleverne er rustet til at leve i det danske samfund.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Det vurderes, at skolen udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse. Der observeres en god debatkultur i 
klasserne, hvor eleverne opfordres til at danne deres egen mening og give den til kende.

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

Ja



14.1 Uddybning

Gennem undervisningen og det daglige skoleliv, udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for 
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Emnerne berøres i flere fag, og man kommer naturligt omkring 
det hele, når man lever op til Fælles Mål.

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

Der er ikke set kønsopdelte aktiviteter i undervisningen. Der er en ret ligelig kønsfordeling i klasserne ud fra det 
observerede, og undervisningen er på tværs af køn.

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

Ja

16.1 Uddybning

Der vurderes at være kønsligestilling på skolen, og at der er respekt og ingen forskelsbehandling på baggrund af 
køn.

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

Ja

17.1 Uddybning

Skolen har et elevråd med repræsentanter på tværs af alder og køn.

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

Ja

19.1 Uddybning



I skolens personalehåndbog er der procedure for hvordan underretninger foregår. På skolen er proceduren at man 
går til ledelsen med en bekymring, og derefter laver underretningen.

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

Ja

20.1 Uddybning

I skolens personalehåndbog er der lagt vægt på at underretningspligten er personlig. De ansatte er gjort bekendt 
med, at der skal laves underretning ved bekymringer, uanset ledelsens holdning.

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

Den samlede vurdering er, at elevernes standpunkt i dansk, matematik, engelsk og historie samt skolens samlede 
undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Desuden vurderes det, at skolen forbereder eleverne på et liv i et samfund med frihed og folkestyre.

Der er ingen forbehold eller opmærksomhedspunkter i forbindelse med tilsynet.

Nej


