
Tilsynsførendes beretning for skoleåret 2018-2019

Besøg hos Midtimellem onsdag den 7. november 2018:

Morgensamlingen er en god pædagogisk start på dagen. I dag er der fremvisning af 2 flotte 
traktorer, som eleverne har lavet. Desuden ser vi en meget stor squash, og flere flotte lerfigurer. Der 
synges 2 sange både gamle salmer og nyere sange. I dag synges også fødselsdagssang.

Hver dag på skolen starter med, at eleverne læser 20 min. En elev fra 7. kl. er hjælpelærer, da der 
ikke er konfirmationsforberedelse i dag. 2 piger læser sammen. En side hver. Alt foregår stille og 
roligt. 

Næste time er musik, et fag der lægges megen vægt på på skolen. Her er 2 lærere på klassen. Der 
startes med opvarmning med bold. En elev kan ikke tåle at tabe og går, men læreren henter ham 
stille og roligt ind i fællesskabet igen.

I engelsktimen gennemgås et trykt opgavesæt, der sætter eleverne i gang med arbejdet med engelsk.
Opgaverne løses godt, og de får megen ros. 

Så er der valgfag. Tilbud om smedeværksted, hvor der bl.a. laves arbejder på primitiv esse. Tilbud 
om husgerning med twisted food, bagning af muffins og andet lækkert. Tilbud om musik med 
samspil eller sang. Tilbud til de yngste er at tegne, male, arbejde med perler og lego. Endelig er der 
også tilbud om håndarbejde, hvor der laves puder af genbrugstøj.

I matematik arbejder eleverne med træning af gangetabeller. Der er 3 værksteder, hvor der bl.a. er 
forskellige spil, men også mere traditionelle opgaver.

Dansktimen starter med, at eleverne for lov til at vælge, hvad de vil arbejde med. Der foreslås: 
computerhistorier, forskellige former for spil, men der er også nogle, der gerne vil træne deres 
håndskrift. Alle arbejder godt.

Besøg hos Storegruppe tirsdag den 15. januar 2019:

Start med morgensamling. En lærer har ryddet op hos en gammel slægtning og har taget et blad med
fra Besættelsestiden. Det giver anledning til en god snak. 

Eleverne går derefter stille og roligt i gang med at læse de 20 min. Derefter er der matematik. Der 
afleveres  hjemmearbejde. På klassen arbejdes med koordinatsystemet. 

I fysik arbejdes der med massefylde. Dagen før er der lavet forsøg med cola og mentos. Forsøget 
fortsætter i dag. Der bliver gennemgået, hvordan man skriver en rapport, og eleverne skal på mail 
aflevere rapporten til læreren. Der bliver også gennemgået, hvad man skal passe på i et laboratorie 
f.eks. brug af beskyttelsesbriller, forklæde og skylning med vand.

Der arbejdes med projektopgave i dansk. Det overordnede emne er: Opfindelser. Elevernes valg er 
meget bredt. Eksempler på opgaver er: atombomber, alkohol, videospil, TV og lakrids.
I tysk arbejdes med grammatik. Bøjning af verber, betegnelse for navneord, udsagnsord og 
tillægsord. Så skal de oversætte et stykke fra tysk til dansk. Der er også en opgave, hvor de skal 
finde ud af, hvad der på tysk bliver skrevet med stort.

Besøg hos Mindstegruppe fredag den 8. februar 2019



Dagen starter med morgensamling. Der er mange elever, der er syge af skoldkopper. De får en snak 
om sygdommen og en pige fremviser sine skoldkopper. De elever, der er tilbage efter sygdom 
modtages med knus. Der er 16 elever i klassen og 2 lærere. Der arbejdes med træning af ord på 
forskellige måde. Til læsetræning ser de efter lixtal og er delt op i 2 hold. Børnehaveklassebørnene 
laver andre ting. 
De får en god snak om bøger, og hvor bøgerne står på biblioteket. Forsidens betydning omtales. 
Forskel på nye og gamle bøger, snak om tegneserier og om at læse billeder. Timen slutter med 
oplæsning af Palle alene i verden.

I matematik arbejder de på mange niveauer. De har ingen fælles matematikbog og nyt stof 
gennemgås med den enkelte elev eller en lille gruppe. Alle arbejder godt. 2 elever skal trænes i 
samsyn. De har klap for  øjet.

Så er der emnetime. I dag skal vi høre om skoven. Vi hører også om skovskaden og hører dens sang 
fra mobilen. Derefter skriver eleverne, hvad de kan huske af det, de har fået fortalt. Det er tydeligt 
at se, hvem der går i børnehaveklasse, og hvem der går i 3. klasse, men alle prøver, så godt de kan.

Dagen slutter med fortælletime. De får læst højt af Hodja fra Pjort. Nogle gange fortæller læreren 
frit.

Besøg tirsdag den 25. marts 2019

På Midtals Friskole har man tradition for at gøre meget ud af gækkebreve. Morgensangen i dag stod
i gækkebrevenes tegn. Først snak om de gækkebreve, der er gættet siden sidst, og derefter tømmes 
en kasse, hvor der er lagt nye i. Disse uddeles til de elever, hvis navne står på dem. Sidste dag inden
påske har skolen et påskeløb som afslutning på gækkebrevetraditionen. Der er også fundet nogle 
forårsblomster, der bestemmes. Vi synger også 2 sange.

7. kl. har matematik. 8. kl. er i erhvervspraktik. Der arbejdes med rumfang og overflade af 
forskellige figurer. Nogle elever arbejder sammen andre alene. De har en fælles kernebog og ud 
over det et træningshæfte. Et computerprogram bruges også.

I 4.-5. klasse arbejdes med udsmykning af klasselokalet og med papirklip til gækkebreve. De prøver
at finde skabeloner på ipad. God snak om, hvordan man folder papiret til gækkebreve. Forskellige 
gækkevers og rim omtales.

Storegruppe har engelsk. De har set Alice i Eventyrland og skal lave en rapport på engelsk om det. 
De bruger desuden et system, der kan køre  fra mobiltelefonen. Der skal laves spørgsmål og svar, og
det kan senere vises på storskærm. 

Næste time har de dansk, hvor der arbejdes med Det moderne Gennembrud, altså perioden 1870-
1920. De skal finde billeder på nettet af personer fra denne tidsperiode og så lave en 
personkarakteristik af dem. Beskrivelserne bliver rigtig gode. Næste time skal de læse dem op for 
alle i klassen . Billederne kommer op på storskærm, så alle kan være med.

Sidste time i dag er P-fag med Mikro og Lillegruppe. Jeg går rundt i de forskellige værksteder og 
oplever mange former for spil og forskelligt arbejde med klodser. I træværkstedet laves der 
påskeharer i krydsfinér. Der bliver bygget huse i pap. Nogle leger i sandkassen, mens andre skyder 
med bue og pil. Læreren fra SFO´ en arbejder med ler. Arbejderne er brændt en gang og skal nu 
glaseres.



Konklusion:

På Midtals Friskole udføres en kvalificeret og målrettet undervisning, der står mål med, hvad der 
kræves i folkeskolen. Det faglige standpunkt i dansk, matematik og engelsk er fuldt på højde med 
folkeskolen.
De faglige og pædagogiske overvejelser, der ligger til grund for undervisningen, er med til at 
fremme den enkelte elevs personlige udvikling samtidig med, at det faglige fundament styrkes. 
Skolens samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Skolen 
overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Høruphav den 7. april 2019

Inger Keblovszki


