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7., 8. og 9. klasse - 
vi udvikler hele mennesker
Mellerup Friskole er en Grundtvig-Koldsk skole, der 
bygger på det grundtvigske menneskesyn og de 
koldske skoletanker.  

I 7., 8. og 9. klasse viderefører vi skolens kultur, 
normer og værdigrundlag – men i et helt særligt 
forløb for disse klasser, hvor eleverne ikke længere 
tilhører det, vi i daglig tale kalder børneskolen, men 
i stedet er rykket op i udskolingen.  

Her er fokus stadig på den enkelte elev, fællesskabet 
og den daglige trivsel, men også på forberedelsen 
til den afgangsprøve, der gerne skal give eleverne 
adgang til netop den fremtid, de drømmer om.
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- vi ser fællesskabet, som en af grundstenene til god læring -4



Fokus på den enkelte elev
Når eleverne i deres skoleforløb når 7. – 9. klasse, er puberteten for de flestes vedkommende i fuld 
gang – og det er en fase, som ud over gode, trygge rammer også kræver lidt rummelighed. 

Derfor lytter vi også meget til vores elever. Vi tager dem alvorligt i mødet og tror på en ligeværdig og 
respektfuld omgangstone, hvor vi kan guide, vejlede og påvirke gennem den gode samtale,
så hver enkelt elev bliver styrket i at tage ansvar både for fællesskab og egen læring.

Et af vores fokuspunkter er på alsidighed og forskellighed. Det opleves tydeligt i 7. – 9. klasse, hvor 
eleverne får det rum og den sparring, der skal til, for at de kan udvikle sig i de forskellige retninger, 
der understøtter netop deres kompetencer og interesser.

Vi arbejder med den enkelte elevs  
udvikling på flere planer
Primært arbejder vi med følgende udviklingspunkter:
• Elevens trivsel og personlige kompetencer
• Elevens faglige udvikling
• Elevens deltagelse i skolens fællesskab.
En forudsætning for udbytterig læring er,  at eleven  
indgår i et stærkt og trygt fællesskab, hvor trivsel  
og sociale kompetencer er vigtige grundsten.
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Vi prioriterer faglighed højt
På Mellerup Friskole prioriterer vi faglighed højt, og undervisningen er i 7. -9. klasse målrettet  
folkeskolens afgangsprøver. Det er derfor vigtigt, at eleverne i stigende grad tager ansvar for egen 
læring og øver sig i at forholde sig til og handle ud fra den viden, de møder i hverdagen i den 
daglige undervisning. 

At lære at lære
Faglighed er andet og mere end den faglighed, vi måler ved afgangsprøverne. Faglighed er også 
evnen til at arbejde med tilegnelse af eksisterende viden og læreprocesser, hvor eleverne er med 
til at få ny viden til at opstå. Vores tanker om, at eleverne skal opleve helhed, og at de boglige fag 
knyttes sammen i temauger vil også være at finde i udskolingen. Her vil 7. – 9. klasse ud over fag-
timer opleve modul-uger, innovation og projektarbejdsformen som bærende elementer. Hvor det 
giver mening, inddrages også bevægelse i undervisningen. Når eleverne afslutter skolens 9. klasse 
har de således en solid faglig ballast med i rygsækken. 

Tjek valgfagshæftet  
- og få medbestemmelse
Ud over den almindelige undervisning udbyder skolen 
i løbet af året forskellige valgfag. Eleverne har på tværs  
af årgangene mulighed for at vælge sig ind på valgfags- 
hold. Holdene etableres på baggrund af elevernes valg,  
og de kan derfor skifte fra år til år. De udbudte fag kan  
fx være: billedkunst, håndværk og design, madkundskab,  
psykologi, instrumentalundervisning og sammenspil,  
friluftsliv, drama, boldspil, slagtøj, spansk, programme- 
ring og innovation med mere. Nogle fag etableres i  
samarbejde med efterskolen.

- vi tror på, at medbestemmelse øger arbejdsindsatsen og interessen - - vi tilbyder alle de fag, en afgangseksamen kræver, plus lidt ekstra, du selv vælger -6



- vi tilbyder alle de fag, en afgangseksamen kræver, plus lidt ekstra, du selv vælger -

  Oplæg til fagrække (vejledende – 32 lektioner/uge)

 Fagrække 7. klasse 8. klasse 9. klasse Afgangseksamen
 Dansk X X X X
 Matematik X X X X
 Idræt X X X X
 Historie X X X X
 Engelsk X X X X
 Tysk X X X X
 Geografi X X X X
 Biologi X X X X
 Fysik/kemi  X X X X
 Samfundsfag  X X X
 Kristendomskundskab  X X X
 Valgfag

Valgfags.ValgetProgrammering
Billedkunst
Friluftsliv
Elektronisk musik
Innovation
Håndværk og designMadkundskab
Idræt
Musik Stem på dine  

favoritter
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Et rigtigt godt ungdomsmiljø
Vores 7. – 9. klasser skal som resten af skolen være et godt være- og lærested. Eleverne får rig 
mulighed for at skabe deres særlige ungdomskultur i samspil med gode og nærværende voksne.
Da vi både har efterskole og nu også udskoling, er der grobund for et godt ungdomsmiljø på skolen. 
Det prøver vi at skabe de bedste rammer for ved flere forskellige fællesarrangementer i løbet af året.

Vi har meget at være fælles om
Vores store elever vil naturligt mærke det ansvar, der ligger i at være de ældste, når de bliver mindet 
om, at der er yngre kammerater, der skal tages hensyn til. De bliver automatisk en slags rollemodel-
ler og vil derfor ikke blot kunne isolere sig. Fællesskabet med de yngre årgange styrkes bl.a. ved den 
daglige morgensang og i fælles emne-/temauger.

Bliv en del af vores fællesskab
På Mellerup Friskole lægger vi stor vægt på det positivt forpligtende fællesskab med forældre og 
elever, som vi mener kendetegner en tryg skole – en skole man kan overskue og føle sig hjemme på. 
Som friskole er vi forældrestyret via generalforsamling og bestyrelse. Vi har tæt samarbejde med 
forældrene i hverdagen, så skoledagen bliver til i et godt samspil mellem skole og hjem.
Vi møder eleverne i øjenhøjde og sikrer dermed en nærhed, der skaber den tryghed, der skal til, for at 
eleverne føler, at det er “deres” skole, hvor det fælles ansvar for hverdagen, skolen og hinanden er en 
helt naturlig ting. Derfor har vi kun et spor i friskolen og typisk en klassekvotient på maksimum 20.

8 - et godt og trygt ungdomsmiljø hjælper læringen på vej i teenageårene -



- et godt og trygt ungdomsmiljø hjælper læringen på vej i teenageårene - 9



Godt forberedt til termins- og afgangsprøver
Undervisningen i 7. – 9. klasse overholder selvfølgelig de lovmæssige krav og betingelser, der 
gælder for friskoler, bl.a. om mindst at stå mål med folkeskolens faglige niveau, og forløbet 
afsluttes almindeligvis med folkeskolens afgangsprøve.

I 8. og 9. klasse gives karakterer, og eleverne kommer til terminsprøver, så de får kendskab til 
denne skriftlige prøveform, inden de i 9. klasse skal til folkeskolens afgangsprøve. 

Når friskolen ved, hvilke fag der er blevet udtrukket til den mundtlige del af 9. klasses afgangs- 
prøve, tilrettelægger skolen et specielt forløb målrettet forberedelse til mundtlig eksamen.
 
Den enkelte elevs udbytte af undervisningen evalueres løbende i dialog mellem elev og lærere.  
En samlet evaluering finder sted ved to årlige skolehjemsamtaler - og ved afslutningen af 9. klasse 
får eleverne desuden en skoleudtalelse, samt en udtalelse for deres projektopgave i 9. klasse.

Når man går i 7. – 9. klasse på Mellerup Friskole, skal man medbringe en computer. Den behøver ikke kunne spille de nyeste spil, 
men den skal kunne gå på internettet. I den daglige undervisning bruger vi computeren til skriftlige opgaver, undervisning på 
elektroniske platforme etc. Computeren skal også bruges ved de afsluttende prøver i 9. klasse, og derfor er det daglige kendskab 
en nødvendighed, da der ikke er hjælp at hente i prøvesituationen. Det at kunne benytte en computer er også en væsentlig for- 
udsætning for livet uden for skolen. Computeren skal altid være fuldt funktionsdygtig, hvilket er elevens og forældrenes ansvar.

- god forberedelse er det halve arbejde - - viden om verden er vigtig for forståelsen af det globale samfund, vi alle er en del af  -10



- viden om verden er vigtig for forståelsen af det globale samfund, vi alle er en del af  - 11

Fokus på internationalt samarbejde og udveksling 
Som Grundtvig-Koldsk friskole er det naturligt for os at lære eleverne om dansk kultur og historie, 
så de ved, hvad de er rundet af. Men nogle gange er det mødet med noget fremmed og ukendt, der 
giver bevidsthed om, hvem man selv er – og klarhed over, hvad der er særligt dansk.
Det er i det ligeværdige møde med andre mennesker og fremmede kulturer, vi udvikler os og bliver 
beriget af andre måder at leve og forstå tilværelsen på.
I dag bliver vi i høj grad præget af strømninger uden for Danmark, og det er helt naturligt at samar-
bejde, studere eller bo uden for landets grænser. For at kunne forstå og udnytte disse muligheder, 
er det nødvendigt at kunne fremmedsprog – derfor er engelsk og tysk obligatoriske fag på skolen. 

Opgaver og projekter på tværs af landegrænser 
Det er skolens mål at etablere et lærerigt samarbejde med alderssvarende skoleklasser i udlandet 
om forskellige opgaver og projekter. Skolerne arbejder hver for sig om et fælles emne, hvorefter 
eleverne præsenterer resultaterne for hinanden online eller ved udvekslingsbesøg.

Spændende og udviklende skolerejser 
Allerede fra 5. klasse tager Mellerup Friskoles elever  
på årlige lejrskoleture, og denne tradition tager vi  
med i 7. – 9. klasse, hvor vi med ønsket om at forbe- 
rede eleverne til at blive kommende verdensborgere  
også bevæger os uden for Danmarks grænser.  
Skolerejser tjener således både et fagligt, socialt  
og menneskeligt udviklende formål. Udgifterne  
til rejserne indbetales i rater sammen med skole- 
pengene, så alle elever deltager.



Mellerup Friskole .  Amtsvejen 76 .  Mellerup .  8930 Randers NØ
Kontoret@Mellerupfriskole.dk .  Tlf.: 86 44 19 09

Uddannelsesvejledning og udskoling
Mellerup Friskole tilbyder naturligvis også den enkelte elev en grundig vejledning vedrørende  
uddannelses- og erhvervsmuligheder. Dette sker ud fra de til enhver tid gældende ministerielle 
krav og i et nært samarbejde med bl.a. skolevejleder og forældre.

Vi har allerede stillet  
stole og borde klar
... til dig og alle de andre unge mennesker,  
som kan se deres fremtid som en del af vores  
fantastiske fællesskab her på Mellerup Friskole  
... Og vi kan næsten ikke vente med at møde dig.  
Hvis du har spørgsmål eller er den mindste  
smule i tvivl om noget, så er du eller dine  
forældre mere end velkomne til at tage 
kontakt til os ... Vi sidder klar ved telefonen.

Skolebus i det område, hvor du bor
Vores skolebus sørger for, at du og dine kam-  
merater kommer godt og sikkert til og fra  
skolen. Området, hvor bussen kører, er mar- 
keret med gult på kortet. Elever fra Djursland  
(markeret med rødt) skal køres til færgen.
Vi henter ved færgelejet.

- vi håber, v
i ses-
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