
Tilsynserklæring for skoleåret 2019/2020 for Riberhus Privatskole:
1. Skolens navn og skolekode

Skolekode:
571022

Skolens navn:
Riberhus Privatskole

1.1 Navn på den eller de tilsynsførende

Linda Jensen  

2. Angivelse af datoer for tilsynsbesøg samt i hvilke klasser og fag, tilsynet har overværet 
undervisningen, på de enkelte datoer.

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

Dato Klasse Fag Fagområde Tilsynsførende

15-11-2019 1 klasse dansk Humanistiske fag Linda Jensen  

15-11-2019 5. klasse Engelsk Humanistiske fag Linda Jensen  

15-11-2019 1. klasse Natur  og teknik Naturfag Linda Jensen  

15-11-2019 6. klasse Historie Humanistiske fag Linda Jensen  

15-11-2019 9. klasse Matematik Naturfag Linda Jensen  

18-02-2020 10. klasse Matematik Naturfag Linda Jensen  

18-02-2020 8. klasse Dansk Humanistiske fag Linda Jensen  

18-02-2020 8. klasse Tysk Humanistiske fag Linda Jensen  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Som tilsynsførende er jeg forpligtiget til at besøge skolen mindst 4 lektioner om året. Jeg har i år besøgt Riberhus 
Skole 2 gange for at overvære undervisningen.  Jeg har selvfølgelig også haft et indledende møde med skoleleder 
Søren E. Lüdeking for at spørge til nyheder, ændringer, udfordringer, eller andet, jeg måtte ønske svar på.  Endelig 
har jeg haft telefonisk kontakt med Søren Lüdeking i løbet af Corona-krisen for at høre til deres håndtering af 
undervisningen.

Jeg har i første omgang mest sat fokus på kernefagene dansk, engelsk og matematik, men har også observeret 



andre fag. Begge besøg har været planlagte. Lærerne ved på forhånd, at jeg kommer, og eleverne får det at vide 
til morgensamlingen. Jeg har ikke indtryk af, at hverken personale eller elever forbereder sig på mit besøg, hvilket 
heller ikke er meningen.

Ud fra disse besøg samt adgang til al skriftlig dokumentation mener jeg at have et solidt grundlag at føre tilsyn på.

3. Foregår undervisningen udelukkende på dansk i alle fag, sprogfag undtaget?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 2, stk. 3 er undervisningssproget i en fri grundskole dansk, dog 
er undervisningssproget i de tyske mindretalsskoler tysk. § 6 a Skolens lærere skal beherske dansk i skrift og tale, 
dette gælder dog ikke lærerne ved de tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet 
undervisningssprog end dansk.

3.1 Uddybning

4. Står undervisningen inden for det humanistiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

4.1 Uddybning

Jeg observerede tysk i 8. klasse, hvor der både blev trænet mundtlighed vha. trykte spørgsmål og speeddating., 
grammatik på gammeldags manér med fællesskrivning og udenadslære, hvilket jeg finder relevant i tyskfaget, 
efterfulgt af øvelser med anvendelse af det netop indøvede (bestemte artikler). God tilslutning fra de fleste, 
selvom tysk ikke er så populært.
.

Så engelsk i 5. klasse. Eleverne brugte Gyldendals læringsplatform. Emnet var “fairytales”. Eleverne sad parvist og 
arbejdede med det, mens læreren gik rundt. Instruktionerne foregik på engelsk.
Så tysk i 8. klasse. Først speed-datede de vha. nogle spørgsmål-kort. Derefter gennemgik de de bestemte artikler, 



trænede remser og lavede derefter øvelser. Læreren talte tysk - bortset fra grammatik. Interessen og niveauet var 
ikke højt - som i andre folkeskoler. 

Så også dansk i 4. klasse, hvor eleverne skulle skrive ( Fra Dansktip, forskellige børnevenlige temaer) og lave div. 
læseforståelsesopgaver. Flere elever sad udenfor og arbejdede alene eller i grupper.

Observerede historie i 5. klasse. Emnet var kildekritik. Materialet var fra Clio. Eleveren skulle læse forskellige 
beretninger (F.eks. nogle breve fra nogle soldater i 1864) og vurdere, om det er første eller andenhåndskilder og 
troværdigheden i dem. Der var fælles opsamling om forståelse af begreberne og perspektivering til historiske 
begivenheder, de havde lært om. Fint samarbejde, kommunikativ undervisning med elevinddqgelse.

5. Står undervisningen inden for det naturfaglige fagområde mål med, hvad der almindeligvis 
kræves i folkeskolen?

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

5.1 Uddybning

Har observeret Natur- og Teknik i 1. klasse. Tidligere havde de været ude at finde asketræ og snakket om, hvordan 
man kan genkende det. Dette blev repeteret på klassen. Så fortalte læreren om egetræet og viste billeder. 
Bøgetræets historie blev også fortalt på en levende og elevinnddragende måde. Lystræ og skyggepris skulle læres. 
Materialerne var fra Skov- og Naturstyrelsen. Undervisningen blev gjort på en måde, der gav eleverne en forsmag 
på forståelse af naturen, hvilket opfylder kravet.

6. Står undervisningen inden for det praktisk-musiske fagområde mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

Efter lov om friskoler og private grundskoler § 9 d, skal den tilsynsførende, overvære undervisningen i et omfang 
afstemt efter skolens størrelse, svarende til mindst én hel skoledag, overvære undervisningen inden for hvert af de 
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner 
med skolens leder og lærere og vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet.

6.1 Uddybning

Jeg har endnu ikke observeret undervisning fra praktisk/musisk fagområde. Det gør jeg næste år. Til gengæld har 
jeg ved begge besøg været med til morgensang. Hver morgen til morgensamling er der morgensang. Under 
Corona-krisen lagde musiklæreren ligeledes sangen ud digitalt ud til eleverne.



7. Står elevernes standpunkt i dansk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen? 

Ja

7.1 Uddybning

  Besøgte en 8. klasse, der havde læst en portrætartikel om Rasmus Seebach.  Gruppevist skulle eleverne opsamle 
hovedpunkterne i artiklen. Samspil mellem lærer og elev foregår naturligt og kooperativt. Næste punkt var sex i 
forhold til alkohol fester. De så en episode af Natten til Lørdag fra dr.dk og skulle gruppevis besvare nogle 
arbejdsspørgsmål. Derefter skulle de quizze hinanden. Dette var optakt til et senere besøg af en sexolog. 
1. klasse dansk. Stillelæsning, oplæsning, gætte ingredienser til en heksesuppe med fællesstavning. Materiale: Den 
første læsning, Alinea, 1. klasse. God lærerstyring inklusiv opdragelse. F.eks. blev en planche med arbejdsformer 
inddraget. Der var flere forskellige plancher med arbejdsformer afhængigt af opgavetype.

8. Står elevernes standpunkt i matematik mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen? 

Ja

8.1 Uddybning

Jeg har set prøvekarakterer, talt med lærere og elever, set undervisning fra 10. klasse, hvor eleverne gruppevist 
forberedte til endelig eksamen ved træne eksamenslignende opgaver fra Matematikbanken. Eleverne tog selv 
ansvar - også selvom nettet ikke virkede.  Så brugte de mobilen.

9. Står elevernes standpunkt i engelsk mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen?

Ja

9.1 Uddybning

Jeg har observeret engelsk i 5. klasse, hvor eleverne arbejde på gangen i små grupper og skulle løse nogle 
passende opgaver på nettet. Læreren gik rundt og talte med alle på engelsk, og der var et stort engagement. 

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning



Da jeg besøgte klassen i historietimen i 6. klasse, var der en opsamling på et besøg i København, hvor historieske 
begivenheder i København blev repeteret. Det foregik ved fælles opsamling og en film.  

11. Står skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mål med, hvad der 
almindeligvis kræves i folkeskolen

Ja

11.1 Uddybning

Vurderer, at undervisningen står mål med det, man almindeligvis kan forvente i folkeskolen. Har kommenteret de 
enkelte fag. Ønsker at tilføje, at vikarordningen fungerer fint. Der ligger en mere eller mindre detaljeret vikarplan, 
således at vikaren kan gennemføre en rimelig undervisning. Har set eksempler på differentiering i flere fag, og der 
er også et lokale til "fagligt løft" . Skolen abonnerer på anerkendte læringsportaler som Clio og Systime, men der 
bliver også anvendt avisudklip, nettet, egne erfaringer og meget andet. Alle lærere, jeg har observeret har været 
kompetente og har håndteret virkeligheden, som ikke altid er idéel, på en venlig, myndig og kommunikativ måde. 
Har set eksamens-- og årskarakter, der ligeledes bevidner, at skolen godt og vel lever op til det, man almindeligvis 
kan forvente i en dansk folkeskole. 
Som nævnt var jeg i telefonkontakt med skoleleder Søren Lüdeking midt i Corna-krisen og fik at vide, at lærerne 
lavede virtuel undervisning, hvor det gav mening. I de store klasser lavede eleverne mere skriftligt arbejde. Søren 
vurderer, at krisen rent fagligt ikke vil påvirke niveauet. Som leder fik han respons fra elever, lærere og forældre (i 
de små klasser) og videreformidlede den via skolens intranet. 
Slutteligt vil jeg sige, at underisningstilbud ud fra en helhedsvurdering mindst står mål med det, der almindeligvis 
kræves i folkeskolen.

12. Forbereder skolen efter sit formål og i hele sit virke eleverne til at leve i et samfund som 
det danske med frihed og folkestyre?

Ja

12.1 Uddybning

Frihed (under ansvar og med hensyntagen til fagmål) og folkestyre er en integreret del af skolens hverdag allerede 
fra de små klasser, hvor de sociale færdigheder bliver italesat og trænet. Når jeg kommer op i de store klasser, 
mærker jeg tydeligt, at eleverne har dannelse i de danske værdier med frihed under ansvar og folkestyre.

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning



F.eks blev eleverne spurgt om ønsker til indhold til en elevtid til København i forhold til inddragelse af 
historiefaget. . Demokrati på højeste plan. Desuden kan elever altid spørge lederen direkte om ønsker. Lærerne 
sætter altid rammerne for undervisningen, men indenfor disse rammer er der valgmuligheder.

14. Udvikler og styrker skolen elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- 
og menneskerettigheder?

Ja

14.1 Uddybning

Det er også en integreret del af skolens hverdag. Det indgår både direkte og indirekte. Ser det ved måden, alle 
behandler hinanden på. Har sjældent oplevet irettesættelser, men jeg kan mærke det på elevernes væremåde, at 
de trives godt i skolen, hvilket bl.a. udspringer af, at de ikke bliver pint og slået med spanskrør:)

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

Jeg har ikke oplevet kønsligestilling som et tema, men skolelederen er en mand, viceskolelederen er en kvinde. 
Lærerbesætningen er også nogenlunde ligeligt fordelt mellem kønnene. Oplever eleverne som individuelle 
mennesker, hvoraf deres køn én af byggestenene.

16. Har skolens elever dannet elevråd eller varetager eleverne på anden demokratisk måde 
deres fælles interesser vedrørende skolen?

Ja

16.1 Uddybning

Ja, vedtægter, beslutninger og referater ligger på skolens intranet.

18. Donationer 

Har skolen i det foregående regnskabsår modtaget en eller flere donationer som tilsammen 
overstiger 20.000 kr. eksklusive moms fra samme donator?

Nej



19. Tilsynets sammenfatning 

Til alle  punkter kan jeg efter min bedste vurdering på nuværende tidspunkt svare positivt: Riberhus Privatskoles 
undervisnings lever op til kravene. Skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre, og der er ligestilling mellem 
kønnene. Skolesproget er dansk. 

Det har været en meget positiv oplevelse at være tilsynsførende på  skolen Jeg oplever en høj grad af åbenhed, 
hvor jeg har kunnet spørge om alt. Jeg har kun overværet god, velforberedt undervisning i alle fag med et klart mål 
for timerne. Den faglige progression er tydelig.

Skolen lever op til sine egne værdier og sin målsætning og til loven om friskoler og private grundskoler.


