
rer, der er i overensstemmelse 
med det økologiske bronze-
mærke, og friskolen er tilsluttet  
”Undgå madspild” og Fairtrade 
Odense.

Og så er der passionen.
- Vores undervisning er i høj 

grad præget 
af passion for 
at skabe et 
spændende 
og anderle-
des skole-
tilbud. Det 
kan blandt 
andet ses i 
de fag, vi har 
på skemaet, 
hvor der ek-
sempelvis er 
håndværk, 
design og 

kunst allerede i børnehaveklas-
sen. Det er fag, som  folkesko-
lens elever først får på et senere 
tidspunkt, siger Fleur Sellerup.

For Troels Midtgaard er pas-
sionen noget af det vigtigste.

- Jeg gider kun det, jeg selv 
har lyst til. Derfor vil jeg kun-
ne mærke passion i de ting, der 
sker og hos dem jeg omgås - og 
det mærker jeg i den grad her 

på Friskolen Glasværket.
- Jeg er sikker på, at lærerne 

og Friskolen Glasværket tilsam-

men laver et skoletilbud, der er 
pænt unikt i Danmark. Derfor 
burde alle forældre overveje, om 

vi er den rigtige skole for dem 
og deres børn, tilføjer han med 
et smil.

Odense: - I første omgang 
søgte jeg stillingen som skole-
leder, fordi jeg syntes, tankerne 
bag Friskolen Glasværket lød 
spændende, siger Troels Midt-
gaard.

- Og da jeg under et besøg på 
skolen så, hvordan det kreative 
udtryk blomstrede helt ud på 
de udsmykkede trappegange 
på en i øvrigt pæn og velholdt 
skole, vidste jeg, at den her 
stilling måtte jeg simpelthen 
have, fortæller Troels Midt-
gaard, der siden juli har været 
skoleleder for Odenses nyeste 
- og med indtil videre 13 ele-
ver også kommunens mindste 
- skole, Friskolen Glasværket, 
der for en måned siden tog hul 
på det første 
skoleår.

Friskolen 
Glasværket 
finder man 
på adressen 
Ørsteds-
gade 28. En 
adresse som 
deles med 
Odense Fagskole.

Og adressen er  ikke det ene-
ste, der deles, idet bestyrelsen 
er den samme for de to skoler.

Desuden har en af frisko-
lens lærere, Fleur Sellerup, i 
en længere årrække undervist 
på Odense Fagskole, før hun 
for en periode var lærer på en 
folkeskole.

Knap være i egen krop
Fleur Sellerup holdt dog kon-
takten til Odense Fagskole 
vedlige som underviser på sko-
lens Sommer Talentskole for 
7-16 årige, der i sommerferien 
har lyst til at prøve kræfter med 
eller blive bedre til at udtrykke 
sig kreativt.

Sommerskolen har de se-
neste år haft et stigende antal 
elever, hvilket førte til at fag-
skolens bestyrelse fik idéen til 
at skabe en friskole med krea-
tivitet som omdrejningspunkt.

- Jeg kunne knap være i min 
krop af begejstring, da jeg hørte 
om den idé og blev spurgt, om 
jeg ville være lærer på skolen, 
og om jeg ville være med til at 
udforme Friskolen Glasværkets 
værdigrundlag. For hvornår er 
det lige, at man får mulighed 
for at sætte sit præg på en helt 
ny skole, siger Fleur Sellerup.

- Udover at jeg som privat-
person brænder for kreativitet 
og det at lave håndarbejde, så 
vil jeg som lærer gerne arbejde 

et sted, hvor der er værdier og 
holdninger i det, jeg gør.

Vi kan ikke lade være
Fleur Sellerup siger, at kreativi-
teten på Friskolen Glasværket 
ikke er begrænset til keramik 
og perleplader i få ugentlige 
skemalagte timer.

Der bruges også krop og 
hænder som en naturlig del 
af eksempelvis dansk og ma-
tematik.

- Vi har kreativitet med i alle 
timerne, fordi 
vi ikke kan lade 
være, siger hun 
og tilføjer, at 
hun i sin un-
dervisning er 
inspireret af 
Montessori-
pædagogikken.

- Jeg kan 
godt lide at se børn udvikle 
sig og selv tage ansvar for det 
at lære. Det indebærer blandt 
andet, at jeg som lærer lader 
børnene få mere plads, så det 
er dem, der er i fokus, fremfor 
mig som læreren, siger hun.

Friskolen med tre ord
Troels Midtgaard og Fleur Sel-
lerup er ikke i tvivl om, hvilke tre 
ord de vil vælge for at beskrive, 
hvad det er, der gør Friskolen 
Glasværket til noget særligt: 
Trygge ram-
mer, god mad-
ordning og 
passion.

- Trygge 
rammer hand-
ler ikke kun 
om tryghed 
i traditionel 
forstand men 
også, at klas-
seværelserne er 
indrettet med 
elementer, der 
inspirerer til at 
sætte fantasien i gang, siger Fleur 
Sellerup.

Madordningen dækker over, 
at friskolens forældre har mulig-
hed for at betale til en madord-
ning, hvor deres børn i løbet af 
dagen får sunde måltider - mor-
genmad, et mellemmåltid om 
formiddagen, frokost og et mel-
lemmåltid om eftermiddagen.

Til alle måltider bruges råva-

➜ Ordet skole kommer af det latinske ord schola, der igen kommer af det græske ord schole, som betyder fritid. Her forstås fritid fra praktisk arbejde og mulighed for intellektuel udfoldelse.
Onsdag den 31. august 20168

Kreativitet og passion er bærende for Odenses nye friskole 

 ✪  -  Jeg kunne knap være i min krop af begejstring, da jeg blev spurgt, om jeg ville være lærer på skolen, og om jeg 
ville være med til at udforme Friskolen Glasværkets værdigrundlag. For hvornår er det lige, at man får mulighed for at 
sætte sit præg på en helt ny skole, siger Fleur Sellerup.

 ✪ - Da jeg under et besøg på skolen så, hvordan det kreative udtryk blomstrede helt ud på de udsmykkede trappegange, vidste jeg, at den her stilling 
måtte jeg simpelthen have, fortæller Troels Midtgaard, skoleleder på Friskolen Glasværket.

 
TeksT og foTo: 
Frank  
Pedersen
frank@uao.dk

FriskOlen 
glasværket  er 
vokset ud af Odense 
Fagskoles populære 
Sommer Talentskole

» Jeg gider kun selv det, 
jeg har lyst til. Derfor 

vil jeg kunne mærke passion i 
de ting, der sker og hos dem 
jeg omgås - og det mærker jeg i 
den grad her på Friskolen Glas-
værket.  Troels MidTgaard, skoleleder 

på friskolen glasværkeT

» Vi har kreativitet med 
i timerne, fordi vi ikke 

kan lade være.  fleur sellerup, 

lærer på friskolen glasværkeT

 ➜ Friskolen Glasværket har indtil 
videre elever på klassetrinene 0. til 
3. klasse.

 ➜ Skolepengene er i skoleåret 
2016/17 1.200 kroner om måneden.

 ➜ En SFO-plads koster 1.500 kroner 
om måneden.

 ➜ Der er en frivillige madordning på 
friskolen.

 ➜ På www.glasvaerket.dk kan du 
finde flere oplysninger om Friskolen 
Glasværket

Friskolen Glasværket


