
Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 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

12-09-2018 8 Matermatik Naturfag Linda Jensen  

12-09-2018 1 Religion Humanistiske fag Linda Jensen  

12-09-2018 6 dansk Humanistiske fag Linda Jensen  

12-09-2018 4 Engelsk Humanistiske fag Linda Jensen  

12-09-2018 5 Tysk Humanistiske fag Linda Jensen  

12-09-2018 8 Geografi Naturfag Linda Jensen  

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg

Jeg er ny tilsynsførende på Riberhus Privatskole. Jeg har været tilsynsførende i 6 år på 2 andre skoler og er lærer 
på VUC. 

I henhold til Friskolelovens § 9 skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

1) Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.

2) Om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis 



kræves i folkeskolen.

3) Om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler 
og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder, herunder 
ligestilling mellem kønnene. 

4) At undervisningssproget er dansk.

Forud for mine besøg har jeg talt med skolens leder, Søren Lüdeking, som har forsynet mig med dokumentation 
på karaktergennemsnit og svaret på spørgsmål. Han såvel som alle medarbejdere og elever har udvist åbenhed, 
højt fagligt niveau og venlighed. Skolens hjemmeside indeholder foruden div. andre informationer også alle 
årsplaner, hvilket muliggør det for alle at danne sig et billede af skolen. 

Jeg mener dermed, at jeg har tilstrækkelige fakta og indtryk som grundlag for at kunne skrive min rapport.

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 har observeret  tysk, samfundsfag og historie. I alle fag har lærerne været pædagogiske og fagligt dygtige. De 
har brugt undervisningsmateriale, der svarede til læreplanen. Der er blevet brugt undervisningsportaler (Clio og 
Gyldendal), hjemmelavede plancher, alskens materiale fra pc (spil, gratis websteder osv.) og lærerfabrikerede 
forløb. Jeg har set bevægelse, almindelig tavleundervisning, gruppearbejde, elevpræsentation og quizzer. Jeg så 
f.eks. et forløb i tysk i 5. klasse, hvor eleverne arbejdede med ugedage, månedsnavne og årstider, hvilket de forud 
for mit besøg havde fået viden om. Jeg var imponeret over elevernes engagement, da tysk normalt ikke er det 
mest populære fag. 

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

Jeg har kun observeret en enkelt lektion i geografi i 8. klasse med fokus på grundvandet i Danmark. 
Undervisningsportalen var fra Geos 8. klasse. Der havde forinden mit besøg været et oplæg om emnet. I løbet af 
lektionen skulle eleverne besvare spørgsmål i grupper og til sidst var der en opsamling. Grundet det lille 
observationsgrundlag har jeg været inde og kigge på gennemsnitsstandpunktskarakteren før 9. klasses-eksamen, 
hvilket var 7,55.

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 ikke haft fokus på disse fag i dette år. Har kun observeret fællessang om morgenen og har set 
undervisningsfaciliteterne, som er topmoderne. Skolen er lige flyttet ind  i nye lokaler og har opgraderet i alle fag - 
inkl. de praktisk-musiske fag, så mit svar bygger på en vurdering.  Næste år inkluderer jeg disse fag i min 
observation.

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



Ja

7.1 Uddybning

Jeg har set dansk i 6. klasse, hvor eleverne var i gang med  filmen "Lad Isbjørnene danse" og  bogen af samme titel. 
De skulle bl.a. sammenligne bogen med filmen. Bl.a skulle eleverne lave en personkarakteristik af 
hovedpersonerne baseret på deres indtryk fra bogen. Undervisningsmaterialet var Fandango for 6. klasse. I selve 
materialet er der mulighed for differentiering, således at samme opgave findes på forskellige niveauer. Lærer og 
elever var engagerede og indholdet svarer til fællesmål. Observerede også dansk i 10 kl., hvor læreren brugte 
materiale fra Clio, og hvor indholdet var billedanalyse. Eleverne havde forud for mit besøg fået viden om, hvordan 
man lavede billedanalyse. Eleverne skulle selvstændigt redegøre for et givent billede via Clio-materialet. Alt forløb 
ligeledes fint og levede op til fællesmål. Har set karaktererne, der ligger fra 6,05 - 8,64 for 9. + 10 klasse i de 4 
discipliner.

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

Ja

8.1 Uddybning

Jeg har observeret matematik i 8. klasse, hvor læreren brugte Gyldendals læringsportal for matematik i 8. klasse.. 
På denne platform ligger der tydelige undervisningsmål, som jeg ligeledes har set. Emnet var flytninger og 
mønstre. Læreren var meget kompetent, organiseret og venlig. Observerede også matematik i første klasse, hvor 
der var meget styring og variation for at fange elevernes opmærksomhed. Vha. af en video trænede de først 3+4-
tabellen i fællesskab. Bagefter lavede læreren en task på tavlen, hvor eleverne skulle indsætte de manglende tal i 
tabellen. Til sidst var selvstændigt arbejde i  bogen "Rema1". 

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

Ja

9.1 Uddybning

Som et eksempel på en subjektiv beskrivelse vil jeg fremhæve en engelsktime i 3. klasse, hvor læreren egentlig 
"bare" læste op af en bog, som hun havde købt i London, men måden hun gjorde det på var så levende og 
elevinddragende (ved hele tiden at spørge ind). Til sidst var der fællessang på engelsk med en enorm engageret 
deltagelse. Observerede også en 4. klasse, hvor eleverne arbejdede med forskellige pc-spil, der handlede om 
læsning og stavning, samtaletræning, lytteøvelser (selvvalgte engelske sange via Youtube)  og ordforråd (bl. farver 
og halloween) på en legende måde.  
I 10.klasse lå gennemsnitskarakteren for mundtlig engelsk på 7,30 og skriftligt på 7,65. I 9. klasse lå den på 7,14 for 
mundtlig engelsk. 



10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

Jeg observerede historie i 7 klasse, hvor klassen arbejdede selvstændigt med menneskerettigheder. 
Læringsportalen var Clio. Forløb, mål osv. fremgår af portalen. Eleverne arbejdede selvstændigt i materialet, og 
lejlighedsvis var der fælles opsamling.  Som supplement brugtes Gyldendal-historiefaget "Det historiske Overblik". 
Materialet var relevant, læreren var kompetent og eleverne engagerede. I mundtlig historie lå 
gennemsnitskarakteren for 2017/2018 på 8,05.

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

Ja

11.1 Uddybning

Skolens samlede undervisningstilbud står ud fra en helhedsvurdering samt naturligvis afgangskaraktererne fra 
2017, generelt mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Skolen vægter som nævnt et højt fagligt niveau, og mine observationer i undervisningen peger klart i den retning, 
da der fokuseres på både relationer, klasseledelse og (fag)didaktik. Det er tydeligt, at den generelt høje grad af 
respekt for undervisningssituationen er med til at fremme både læring og trivsel.

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

Skolen forbereder bestemt eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler 
og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds-og menneskerettigheder, herunder 
ligestilling mellem kønnene. 
Dette kan ses f.eks. ved den meget åbne og imødekommende holdning og udadvendthed mod lokalsamfundet. 
Skolen vægter ligeledes, at eleverne skal kunne føle sig trygge, turde sige sin mening samt opleve sig anerkendt.
Skolen har et tæt samarbejde med den kommunale skolesocialrådgiver såvel som PPR (pædagogisk og psykologisk 
rådgivning) ift. børn, der har udfordringer ift. trivsel eller faglighed, der kræver en særlig indsats.
Der er på skolen fokus på fællesmenneskelige temaer. Der er også et stort fokus på at styrke elevernes 
kommunikative kompetencer, da dette både styrker de lingvistiske, pragmatiske og diskursmæssige kompetencer. 
Der hersker en anerkendende tilgang til eleverne, og lærerne gør en dyd ud af, at ingen bliver overset eller får lov 
til at forholde sig passivt i undervisningen. Selvom de fleste elever har danske rødder, er der også forskellige 



kulturelle forskelle blandt dem, som er genstand for spændende diskussioner. 
Skolen arrangerer ligeledes flere forskellige lejrture og studieture til f.eks. New York i løbet af skolegangen. Hvert  
år er der i samarbejde med forældrene ligeledes skitur. 
Digital dannelse, demokratisk dannelse og medborgerskab samt ligestilling er en integreret del af kulturen på 
skolen. Der er naturligvis et elevråd, som er demokratisk valgt og fungerer efter de danske friheds- og 
folkestyreprincipper. 

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Ja, se ovenfor.

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

Ja

14.1 Uddybning

Se ovenfor

15. Er der kønsligestilling på skolen?

Ja

15.1 Uddybning

Se ovenfor.

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

Ja

16.1 Uddybning



Se ovenfor.

18. Donationer 

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

18.1 Oplys navn og adresse og beløb i kr. eksklusive moms i forbindelse med donatorer, der 
har givet en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. eksklusive moms. 
Donationerne kan være givet som kontantbeløb, varer, tjenesteydelser mv.

Navn Adresse Beløb i kroner
 

18.2 Angiv den samlede størrelse af alle donationer i kr. eksklusive moms.

0,00 kr.

19. Tilsynets sammenfatning 

Riberhus  Privatskole er et sted, hvor man generelt mærker, at nysgerrighed er et bærende

element i skolens kultur, hvor eleverne ofte er opsøgende, spørgende og interesserede i verden

omkring dem. Skolen vægter en god blanding af både klassisk undervisning og andre

læringsformer, hvor elevernes kommunikative færdigheder søges udviklet. Der er adskillige

emneuger og tværfaglige forløb med fokus på demokrati og medborgerskab, og skolen har et tæt

samarbejde med lokale institutioner og samarbejdspartnere.

Skolen er generelt god til at sikre, at der fokuseres på lærernes didaktiske, relationelle og

klasseledelseskompetencer, ligesom det venlige undervisningsmiljø klart fremmer læring.

Jeg oplever Riberhus Privatskole som en skole, der hviler på et solidt pædagogisk og fagligt

grundlag i overensstemmelse med skolens vision, samtidigt med at undervisningen til stadighed

evalueres og udvikles med fokus på, at elevernes faglige og alsidige personlige udbytte bliver

størst muligt.

Nej



På baggrund af mit besøg samt mine samtaler med skolelederen og lærere, er det min klare og

meget tydelige vurdering, at Riberhus Privatskole lever op til de af Ministeriet for Børn og

Undervisning stillede krav.


