
Appendiks til ”Tilsynserklæring for Riberhus Privatskole 2011/12”Skolens CVR-nr.: 28 47 47 33(tilsyn udført i henhold til §9 i lov om frie grundskoler)Til bestyrelsen v/Riberhus PrivatskoleSimon Hansens Vej 16760 Ribe
Ribe, den 12. november 2012Som  nævnt  i  tilsynserklæringen  af  15.  juni  2012  manglede  jeg  at  føre  tilsyn  med undervisningen i engelsk og historie for at kunne afslutte min tilsynsberetning for skoleåret  2011-12. Onsdag  den  24.  oktober  2012  aflagde  jeg  tilsynsbesøg,  hvor  jeg  først  overværede engelskundervisningen i  9.  kl.  Timen startede med, at eleverne fik en skriftlig afleverings-opgave retur. De skulle kigge på lærerens rettelser og kunne også få mundtlig respons, hvis de havde  behov for  dette.  Efterfølgende skulle  klassen arbejde  videre  med  et  undervisnings-forløb omkring kulturen i engelsktalende lande. I 8. kl. var klassen på en rejse til Tjekkiet, hvor der bl.a. var fokus på kultur og det engelske sprog. Denne fælles oplevelse medvirkede til at involvere og engagere eleverne. Desuden igangsattes en opvarmningsøvelse (fra Cooperative Learning),  hvor  eleverne  på  baggrund  af  deres  erhvervede  viden  om  Sydafrika  skulle udfærdige spørgsmål og derefter gå rundt mellem hinanden og ved turtagning henholdsvis stille spørgsmål og svare på spørgsmål. Eleverne præsenteredes afslutningsvis for en portal,  ”Globetrekking.dk”,  hvor  man  gennem  en  lufthavn  kan  foretage  en  virtuel  rejse  til engelsktalende lande. Eleverne blev taget med i beslutningsprocessen omkring, hvordan de ville  arbejde  med  materialet  og  dets  mange  muligheder  i  de  efterfølgende  engelsktimer.  Undervisningen og al kommunikation foregik på engelsk, hvilket eleverne tydeligvis var vant til.  Som  grundbog  har  eleverne  ”Blue  Cat  9.  kl.”  fra  Gyldendal  og  arbejder  desuden  med grammatik i ”Let’s do it” – et anerkendt system fra Forlaget Delta.I den efterfølgende time overværede jeg undervisningen i ”Humanisme” i 5. kl. ”Humanisme” dækker over fagene historie og kristendom. I perioden frem til jul er der fokus på kristendom. Eleverne skal arbejde med et materiale fra RAMS (Ribe Amts Menighedsråds Skoletjeneste) og forløbet skal lede frem mod et stort arrangement i Ribe Domkirke ultimo november, hvor der bl.a. skal synges salmer. Hele undervisningsmaterialet er udarbejdet, så det opfylder Trinmål i  
Fælles Mål 2009. Efter indledningsvist at have fortalt om forløbet, gik læreren over til at tale om traditioner. Der blev trukket linjer til  historien og begivenheder plottedes på tidslinjen eleverne havde lavet  i  deres  hæfte.  Eleverne blev  konstant  inddraget  med deres  viden og erfaringer, og dialogen var uden undtagelse respektfuld og givende. I forbindelse med emnet taltes der desuden om ligheder og forskelle  mellem religioner,  ligesom der blev inddraget viden om lokalområdet. I historieundervisningen anvendes lærebogen ”Klar, parat, historie” fra Forlaget Alinea (2008). 



Endnu en gang oplevede jeg en undervisning der absolut stod mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Atmosfæren i klasselokalerne var meget positiv, hvilket skaber grobund for udvikling og læring hos den enkelte elev.Siden mit sidste besøg på skolen er Simon Mosekær blevet ansat som skoleleder. Eftersom han kun har været ansat i meget kort tid, valgte jeg ikke at aftale et formelt møde med ham  ved dette tilsynsbesøg. Dog havde jeg en kort samtale med ham og fik indtryk af en visionær leder,  der er meget engageret og vidende. Berit Søndergaard LarsenTilsynsførende 


