
I min instruktion står, at jeg fortrinsvis skal følge undervisningen i dansk, matematik og engelsk. Da
jeg kommer til skolen får jeg hjælp af en venlig lærer, så jeg kan få styr på, hvilke dage, det vil 
passe bedst i de forskellige klasser for at få det opfyldt.

Besøg tirsdag den 10. oktober 2017

Dette er mit første besøg som tilsynsførende på Midtals Friskole. Dagen starter med 
morgensamling, hvor hele skolen deltager. 
Jeg bliver præsenteret og indtager min plads på stolene.
 Peter fremviser et højt tårn, som nogle mindre elever har lavet af plastbrikker. Tårnet bliver målt, 
og resultatet bliver ført ind i Rekordbogen. Der bliver sunget 2 sange bl.a. Drømte mig en drøm i 
nat, hvilket var lidt hyggeligt for en gammel århusianer. Stolene samles sammen og en venlig elev 
tager min med til stakken af stole.
Jeg har bestemt mig for at besøge skolen 4 gange i løbet af året, da der er 4 samlæste klasser på 
skolen. Således kan jeg besøge en klasse en hel dag og på den måde lære eleverne og lærerne bedre 
at kende. Jeg starter i dag med 3. 4. klasse.
Klassen består af 22 elever og skal have dansk med 2 lærere. Nogle elever er hos læsevejleder til 
ekstra træning. Timen starter med at eleverne læser selv i 20 min. Dernæst skal de læse op af nogle 
science fiction historier, som de har skrevet på computeren. Andre fortæller om en bog. De skal 
deltage i en science fiction konkurrence og skal finde frem til de 3 bedste historier. Eleverne er 
meget lydhøre under oplæsningen. 
Så er der lidt pausegymnastik.
Efter gymnastikken skal eleverne i hånden skrive om emneugen Atlandia. Alle går fint i gang.
Spisepause/frikvarter.
Så er der matematik på programmet. Her er de delt i 3. og 4. årgang. Jeg er sammen med 3.  I dag 
skal de arbejde med ”pladssystemet”, hvilket penge er udmærket til at illustrere. De får en grundig 
gennemgang og går i gang. Det er lidt svært, men de arbejder godt.
Jeg følger 3. klasse til engelsk. De er ved at finde ting i brochurer, som de kan bruge i deres butik. 
Det er meningen, at de hver skal have en butik og at de andre så skal komme og handle naturligvis 
på engelsk.
De skal lave en liste over de ting, man kan købe i deres butik.
For at lære navne på forskellige legemsdele leger de en leg, hvor man øver disse ting.
Så er der musik i 3. klasse. De er ved at indøve en Rocksang, som skal synges og spilles til Spil 
sammen aften senere på måneden. Alle er vældig engagerede.


