
Dannelsesrejser 

Hamborg: Introturen går til Hamborg i 4 dage.  Vi skal være kulturelle, hygge og 

lære hinanden at kende. Egenbetaling på forplejning. 

Skitur: I januar arrangerer Skiklub Riberhus en fire dages skitur til Østrig. Turen 

er frivillig og med fuld egenbetaling.  

New York:  I marts/april drager 10. kl. til The Big Apple i USA. En kæmpe ople-

velse venter forude. Undervisningen og turen er bygget op over Jacob A. Riis’s 

og New York Citys historie. Der vil naturligvis også være tid til hygge og kultur-

oplevelser. Egenbetaling på noget forplejning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indmeldelse i 10. kl. 

Indmeldelsesblanket ligger på vores hjemmeside:  www.riberhusprivatskole.dk. 

Forud for optagelsen er der et møde, hvor du, dine forældre og en repræsen-

tant fra skoleledelsen deltager. Vedr. skolepenge se hjemmesiden. 

 

Skyttevej  29 ● DK-6760 Ribe ● +45 7544 3430 
skolen@riberhusprivatskole.dk ● www.riberhusprivatskole.dk  



10. klasse på 

Riberhus Privatskole 
- et godt afsæt til ungdomsuddannelserne 



Et godt valg hvis du vil: 

 Styrke din modenhed og selvstændighed 

 Udfordres personligt og fagligt 

 Blive klar til en ungdomsuddannelse 

Forventninger til dig: 

 Du møder forberedt og veludhvilet til timerne 

 Du deltager aktivt og positivt i undervisningen og skolens aktiviteter 

som helhed 

 Du betragter dig selv og lærerne som medspillere 

 Du er medansvarlig for at få noget ud af skoleåret 

 Du deltager i fælles opgaver såsom legepatrulje, duks, trivselsdage og 

andre aktiviteter 

 Du optræder som rollemodel 

 

Riberhus Privatskole tilbyder bl.a.: 

 Vi forbereder og gennemfører en fleksibel undervisning med høj fag-

lighed 

 Vi er en holdningsskole, hvor dannelse er i højsædet 

 Vi laver årsplaner med målsætning og evaluering 

 Vores faglighed er tilpasset elevernes niveau 

 Vores klassekvotient i 10. kl. er 24 elever  

 Lærerne spiser med eleverne to gange 

om dagen 

 Vi har morgensamling hver dag 

 Evt. lærerfravær vikardækkes og der 

ligger vikarplan, som følges 

  



10. kl. på Riberhus Privatskole er: 

Undervisning: Vi underviser i prøvefagene dansk, matematik, engelsk og fysik/

kemi. Alle fag er obligatoriske, og du skal gå til prøve i alle fag. 

Tysk, naturfag, historie, kristendom, samfundsfag er obligatoriske fag uden af-

sluttende prøve, dog med årskarakterer. 

Eleverne laver obligatorisk OSO-opgave, og de deltager i brobygning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linjefaget idræt er helårligt. Eleverne har medindflydelse via deres ønsker til lin-

jefaget, som har 4 lektioner /ugen. Holdene består af elever fra 7. til 10. klasse. 

 Udbud af linjefagene varierer fra år til år.  

Fagdage er fagfaglig undervisning en hel skoledag i samme fag. Der er fag-

dagsuger flere gange årligt. 

Trivselsdage er anderledes dage såsom motionsdage, juleklippedag, emneuge 

og skolefest, hvor 10. klasses elever deltager som hjælpere med forskellige an-

svarsområder.  

Terminsprøver afholdes i slutningen af november måned, og karaktererne er en 

del af parathedsvurderingen, som udfærdiges i december måned. 

 

 

 


