
INVITATION  
MØDE OM PRØVE- OG KARAKTERFRIHED 
 
 
 
 
De karakter- og prøvefrie skoler har behov for netværk og ”muskler”  
i forhold til at blive respekteret og anerkendt på lige fod med folkeskolerne  
og deres afgangsbeviser ved overgang til ungdomsuddannelserne.  
 
Derfor inviteres du og din skole til ”kaffemøde”.  
 
 

4 møder landet over i september  
De i alt fire ”kaffemøder” afholdes på friskoler landet over, og er 
arrangeret af et netværk bestående af seks skoleledere fra 
medlemsskoler landet over.  
 
Møderne starter kl. 16.30 og forventes at vare ca. 1½ time. 

 
Fyn: 
Torsdag den 6/9 på Haastrup Friskole, Bygaden 14, 5600 Fåborg 
Kontaktpersoner: Kirsten Thomsen, Gjerndrup Friskole & Helle Jørgensen, Middelfart Friskole 
 
Jylland: 
Onsdag den 12/9 på Østskolen – Waldorfskolen i Aalborg, Tornhøjvej 14, 9220 Aalborg Øst 
Torsdag den 13/9 på Holstebro Friskole,	Lægaardvej 102, 7500 Holstebro  
Kontaktpersoner: Kirsten Thomsen, Gjerndrup Friskole & Helle Jørgensen, Middelfart Friskole 
 
Sjælland: 
Mandag den 10/9 på Holbæk Lilleskole, Stenhusvej 22A, 4300 Holbæk 
Kontaktperson: Karen MacLean, Den Grønne Friskole 
 
 

 
Uformelt ”kaffemøde” for alle med interesse for området 
På ”Kaffe-møderne” samler vi alle kræfter; alle, der laver friskoler uden karakterer og 
prøver, men også de, der overvejer at gå fra karakterer og prøver.  
 

Og skoler, der endnu ikke er så langt i deres opbygning, at de skal tage stilling til om de vil eller 
ikke vil have en skole med karakterer og prøver, er naturligvis også meget velkomne. 
 
På møderne vil vi fortælle om de initiativer, der allerede er taget, og om det forestående arbejde 
i forhold til at få politikkerne i tale. Vi ønsker nemlig, at skoler uden karakterer og prøver får en 
”ligestillings placering ” sammenlignet med folkeskoleelever, der søger optagelse på 
ungdomsuddannelserne. Dette er ikke tilfældet i dag, men det vil vi arbejde for bliver en realitet. 
 

mailto:skoleleder@gjerndrupfriskole.dk
mailto:skoleleder@middelfart-friskole.dk
mailto:skoleleder@middelfart-friskole.dk
mailto:skoleleder@gjerndrupfriskole.dk
mailto:kml@dengroennefriskole.dk


På møderne vil du også høre om det politiske arbejde, der er i gang, og om de håb og 
forventninger, vi har til dette arbejde. Vi ønsker at danne et kraftigere netværk, så vi kan 
understøtte og videndele med hinanden.  
 
Forhåbentligt kan vi også tale om de udfordringer og behov, vi hver især har i forhold til at være 
karakter- og prøvefrie skoler. 
 
 

Tilmeld dig et møde nær dig 
 
 
Vi giver kaffe og lidt brød, så for at vi har nok af dette til alle vil vi bede jer tilmelde jer til 
kontaktpersonen på det pågældende møde.  

 
Skoleleder Middelfart Friskole, Helle Jørgensen, 64415101   
Skoleleder Gjerndrup Friskole, Kirsten Thomsen, 23499341 
Stifter af Den Grønne Friskole, Karen MacLean, 40 18 50 51 

 
Ring endelig, hvis du vil vide mere før mødet. 
 
 

 
De bedste hilsner, 

Ressourcenetværk for Prøvefrihed og evaluering, 
Karen MacLean, Helle Jørgensen, Kirsten Thomsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mere om prøvefrihed og evaluering 
På friskoler.link/proevefrihed er vi ved at opbygge en side, 
der samler viden, information og understøtter netværk. 
Siden er under udvikling, og udbygges løbende. 
 
Du kan blandt se hvilke af Dansk Friskoleforenings 
medlemsskoler, der er prøvefrie – og hvor i landet de 
ligger.  
 
Det er også her du finder kontaktoplysninger på 
Ressourcenetværk for prøvefrihed og evaluering. 
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