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Simon Hansens Vej 1
6760 Ribe

Ribe, den 7. april 2017

Tilsynet med Riberhus Privatskole har sit lovmæssige grundlag i Lovbekendtgørelse om friskoler
og private grundskoler m.v. nr. 786 af 15. juni 2015, med de ændringer, der følger af lov nr. 76 af
27. januar 2016, §5 i lov nr. 665 af 8. juni 2016 og ikke mindst lov nr. 1563 af 13. december 20161.

Traditionen tro vil jeg for en god ordens skyld indledningsvist fastslå, at jeg som tilsynsførende op-
fylder kravene i kapitel 3 i ovennævnte lovbekendtgørelse, der bl.a. omhandler tilsynsførendes ha-
bilitet og faglige forudsætninger for at kunne gennemføre tilsynet samt vurdere skolens under-
visningsmæssige tiltag. Jeg har desuden i 2015 gennemført certificeringskurset, og lever dermed
op til kravet om at alle tilsynsførende skal være certificerede pr. 1. august 2016 (i henhold til "Be-
kendtgørelsen om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler").

Undertegnede har gennemført samtaler med skolens leder under tilsynet samt været i dialog med
undervisere og elever. Jeg er blevet mødt af en høj grad af imødekommenhed fra både ledelse,
lærere og elever. Skolens rammer er under stadig udvikling og fremtræder tidssvarende, velholdte
og velindrettede. Senest er der investeret i nyt møblement til såvel klasselokaler som personalets
opholdsrum.

Jeg har overværet undervisningen tre dage, henholdsvis fredag den 28. oktober 2016, tirsdag
den 7. februar og 23. marts 2017.

GLIMT FRA ÅRETS UNDERVISNING

den 28.

9. kl. matematik
Klassen arbejder med trigonometri, hvilket stemmer overens med, hvad årsplanen indikerer i den-
ne periode. Der bruges et nyligt opdateret kompendium fra Matematikbanken.dk, da matematikbo-
gen efter lærerens mening ikke indfører grundigt nok i de begreber, der er nødvendige for forståel-
sen.

Fra starten af timen præsenterer læreren sinus og cosinus, med inddragelse af elevernes for-
håndsviden. Efterfølgende finder de i fællesskab frem til, hvordan med ved hjælp af sinus og cosi-
nus kan finde siderne i en retvinklet trekant.

Der gives lektier for til onsdag. De skal hjemme arbejde med 3 opgaver med det gennemgåede
stof.

Afslutningsvist tales der om læringsmålene for dagens lektion. Disse blev præsenteret i begyndel-
sen af timen. De kan nu vinge endnu et punkt på listen af i forhold til temaet trigonometri.

8. kl. matematik
Timen starter med at eleverne skal have nye pladser. Dette sker i fred og fordragelighed. Alle vir-
ker til at være trygge og godt tilfredse.

lwww.retsinformation,dk/Forms/r0710.aspx?id=182103



Derefter laver de "efter-test" i arealberegning på e-mat.dk. Læreren kan følge elevernes arbejde og
får med slutresultaterne et billede af, hvor meget eleverne har rykket sig efter at have arbejdet med
arealberegning i en periode.

Mål for det kommende forløb skrives på tavlen. Næste forløb omhandler reducering, og de starter
med at lave en "før-test" på e-mat.dk.

Dagens første egentlige opgave præsenteres som en hyggeopgave, men den viser sig dog at ha-
ve en sammenhæng med det nye forløb. Opgaven går ud på, at de i grupper skal reducere alles
fulde navne til antal forskellige bogstaver. De opretter et fælles dokument og tæller først eget navn
op, og efterfølgende tæller de i fællesskab sammen i bunden af dokumentet. Efter på denne måde
at have regnet med "egne" gruppeværdier går de over til at arbejde med bogens opgaver.

Bogsystemet der anvendes er Matematrix fra Alinea (1. udgave, 4. oplag, 2006).

Ved timens slutning gives lektier for til næste gang.

3. b matematik
Klassen har lige haft en lektion, hvor de har arbejdet med opgaver i matematikbogen "Sigma for
tredje" fra Alinea (3. udgave 2005, 13. oplag 2016).

Denne lektion, hvor jeg observerer, har de tabeltræning på computerne. De kan vælge at konkur-
rere mod en anden - eller sig selv - og til slut får de resultatet og besked om, hvorvidt de har slået
deres egen rekord. Når de har lavet alle gangestykkerne, skal de lave "Matematik i Måneby" på
computeren. De går meget op i deres individuelle opgaver og glæder sig over resultaterne.
l slutningen af timen spises der, mens læreren stadig er der. Der laves aftaler for frikvarteret - bå-
de mht. aktivitet og sted. Der aftales desuden regler for legene. Alle vælger sig ind på en leg, og
en fra hver aktivitet melder sig til at starte legen. At alle således ved, hvad der skal ske i frikvarteret
giver en mærkbar ro i klassen.

1. a matematik
Klassen er i gang med mønstre og har kigget på de mønstre, de kender fra hverdagen. De har væ-
ret rundt på skolen for at finde mønstre, som de har tegnet i deres hæfter og nu går snakken på,
hvem der har mønstre på tøjet. De er meget ivrige efter at fortælle og vise.
Efter snakken starter de med at arbejde i matematikbogen "Sigma for første" fra Alinea (3. udgave
2003, 13. oplag 2016). De skal selv fremstille et murstensmønster. Men først repeteres plusstykker
og "mindre end, større end og lig med". Timens aktiviteter går ind under det andet emne fra års-
planen for klassen, nemlig "Tal og algebra". Årsplanen er "bygget op efter kompetencemålene for
efter 3. klasse i forenklede Fælles Mål med særligt fokus på 1 . fase".

Efterhånden som de bliver færdige, går de over og arbejder med ekstraopgaver i bogen "Rema 1a"
fra Forlaget Delta.

den 7. 2017

Dansk i 4. kl.
Der skrives diktat, hvilket jeg noterer for derefter at gå videre til en anden klasse.

Dansk i 5. kl.
Klassen øver grammatik. Der skal laves 4 sider i grammatikhæftet og desuden øves til diktaten,
der skal skrives onsdag. Materialet de anvender er "Ny diktat for alle" 5. kl. (et differentieret skriftlig
dansk system), Gyldendal 1. udgave, 8. oplag 2016. En del elever sidder i klassen, men nogle en-
kelte har valgt at sætte sig andetsteds.
l danskundervisningen anvendes der i øvrigt "Fandango" et dansksystem for 5. kl. med en grund-
bog og Arbejdsbog A og B. Gyldendal 1. udgave, 4. oplag 2012.



Dansk i 10. kl.
Eleverne er i gang med at læse "Nådsensbrød". De arbejder med perioden "Det moderne gen-
nembrud". De første par timer i forløbet brugte de på at spore sig ind på datidens sprog og de pro-
blematikker, der fyldte på den tid, fortæller læreren. Efterfølgende har de så været mere motivere-
de for at beskæftige sig med de ældre tekster og har formået at få skabt en sammenhæng med
den tid, de selv lever i. Tekst og opgaver findes på portalen "Dansk Gyldendal". 10. kl. er i indevæ-
rende skoleår temmelig lille, men heldigvis er stemningen god og engagementet stort.

Dansk i 7. kl.
Lektien til i dag: Find forskellene på en nyhedsartikel og en reportage. Der tales om genretræk og
der puttes nye begreber på. Eleverne deltager aktivt og kommer med eksempler. De har læst en
artikel dagen før, som de kan henvise til. Der tales layout, og så skal de til at skrive i genren. Det
foregår som pararbejde, hvilket man tydeligt kan mærke eleverne er vant til. Efter at have arbejdet
med selve indholdet, skal artiklen layoutes, så den ligner virkeligheden. Ved at arbejde parvist op-
står der en samtale baseret på de nyligt tilegnede danskfaglige begreber, og disse bliver derved
nemmere en del af elevernes aktive ordforråd.

Materialet klassen anvender i dansk er "Min syvende danskbog" fra Forlaget Delta (et engangsma-
teriale). Desuden grundbogen "Vild med dansk 7" fra forlaget Gyldendal - 1. udgave, 1. oplag
2007.

Dansk i 9. kl.
Den danske roman "Gerningsmænd" af Kim Fupz Aakeson (2011) er på tapetet. Der arbejdes to
og to med udleverede spørgsmål efter at have læst romanen som lektie. De er omkring persongal-
leriet og diskuterer blandt andet, hvornår skiftet sker mellem at gruppen af drenge begår drenge-
streger til at de bliver til gerningsmænd. Der kommer forskellige holdninger og opfattelser til udtryk,
og romanen har uden tvivl fanget elevernes opmærksomhed.

23. 2017
Engelsk i 3. a
Klassen har engelsk, men læreren er fraværende, så en anden af skolens lærere er vikar. De ar-

bejder med høflige tiltaleformer. De ser en engelsk børnefilm med engelske undertekster ("Learn
English for kids" Collection of Easy Dialogue), så de på samme tid kan bruge den visuelle og den
auditive sans på de engelske vendinger. Efter en lille bid af filmen stopper læreren filmen for at op-
summere dialogens indhold. Eleverne er meget lydhøre og vil gerne gentage de nye ord. En enkelt
prøver at skjule sig lidt, men læreren er meget opmærksom og får også denne elev til at komme på
banen. Undervejs stifter de bekendtskab med nye ord fra forskellige dagligdagsområder og stop-
per op efter hvert nyt tema og taler om det sete. Afslutningsvist repeterer de det nye. Læreren taler
fortrinsvist engelsk, men forklarer også enkelte ting på dansk.

Undervisningsmaterialet der i øvrigt anvendes i klassen er "Let's do it" fra Forlaget Delta og derud-
over har de en mappe med kopiark, hvor de arbejder med at udvide deres ordforråd. Eleverne for-
tæller, der har været engelsk på skemaet siden førskoleperioden, så de er ret fortrolige med spro-
get. Riberhus Privatskole vægter tidlig sprogindlæring og fra 9. kl. kan eleverne "få to yderligere
engelsktimer og følge kurset First Certificate in English, som forbereder dem til prøve af samme
navn, der udbydes i samarbejde med Studieskolen og University of Cambridge .

Fysik i 10. kl.
Klassen er ifølge læreren nået gennem pensum og kan nu koncentrere sig om at lave forsøg og
beskrive resultaterne af disse. Noterne er meget anvendelige ved den afsluttende prøve. Der er en
god stemning og eleverne er meget deltagende. Kompetencemålet for perioden med repetition er

zhttps://www,riberhusprivatskole.dk/fagene/



at "eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi". Der foregår kommunikation
på kryds og tværs i de små grupper, og læreren konsulteres også jævnligt.
Der er blevet købt nyt udstyr hjem, så disse ting skal også afprøves - hvilket kan få legebarnet
frem i enhver, l det hele taget er stemningen god og bærer præg af aktiv deltagelse overalt i loka-
let.

Mht. områderne lyd, lys og bølger har de anvendt lærebogen Fysik , da netop det forløb stadig er
"det bedste, der er lavet til dato". Hvad resten af undervisningen angår, har de på skolen købt ad-
gang til Clio Online fysikportal, hvor eleverne således har let adgang til et omfattende materiale.

Sammenfatning
Jeg har i alle de klasser og fag, hvor jeg har observeret undervisningen, vurderet at lærerne har
stor faglig og pædagogisk indsigt, de kan reflektere over egen undervisning og deres engagement
og glæde ved arbejdet har en positiv afsmittende effekt på eleverne.
Jeg har endvidere orienteret mig på www.yddannelsesslate^^^ hvor det fremgår at elevernes
karaktergennemsnit i de bundne prøvefag for skoleåret 2015-16 ligger på 7,8, hvilket må siges at
være yderst tilfredsstillende og giver skolens elever samme muligheder som elever i folkeskolen
for at gå videre på en ungdomsuddannelse.

Med hensyn til de i undervisningen anvendte undervisningsmaterialer, har jeg vurderet at de er af
god faglig og pædagogisk kvalitet. Jeg har ved flere lejligheder spurgt ind til lærernes og skolens
overvejelser og har hver gang fået indtryk af, at valg af undervisningsmidler træffes på et kvalifice-
ret grundlag og med jævne mellemrum tages op til revurdering.

På skolens hjemmeside findes en række handleplaner:
* Trivsels- og Antimobbepolitik
* Handleplan ved sorg eller krise

• Handleplan for elever med særlig udfordringer og medicinerede elever

• Handleplan omkring elevfravær

• Handleplan for udmeldelse af en elev mod forældrenes ønske

• Handleplan for sprogbrug 20 16

Disse vidner om, at der på skolen arbejdes fremsynet og målrettet med indsatsområder og visio-
ner. Under trivsels- og antimobbepolitikken beskrives en række tiltag, såsom klassemøder "der er
medvirkende til, at eleverne på langt sigt bliver i stand til at indgå aktivt i demokratiske processer
og være en del af forpligtende fællesskaber . l skolens vedtægter udtrykkes det således: "Vi op-
drager, uddanner og danner eleverne til at tage aktiv del i den demokratiske verden og hverdag -
vi inddrager eleverne i beslutninger og undervisningen i sådan en grad, at de opnår at føle medan-
svar og medejerskab af både skole, undervisning og samfundet omkring os. Således at de oplever,
at det betaler sig at indgå som en aktiv del af et forpligtende fællesskab/demokrati . l praksis op-
lever jeg ved mine tilsynsbesøg et undervisningsmiljø præget af gensidig respekt mellem lærere
og elever. Eleverne udviser fortrinsvis arbejdsglæde og engagement, ligesom de tydeligvis er vant
til at lytte til hinanden og give hinanden plads. Omgangsformerne er frie, og jeg oplever en naturlig
ligestilling mellem eleverne, uanset køn, social baggrund, evner eller andre forskelle. Alt sammen
indikatorer på, at de kender demokratiets spilleregler og at skolen dermed i henhold til friskolelo-
vens §1 stk. 2 til fulde "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 .

Mit tilsyn skal tillige konstatere, om undervisningssproget er dansk jf. friskolelovens §2 stk. 3, 1.
punkt, hvilket jeg kan bekræfte, eftersom jeg i alt, hvad jeg har overværet, udelukkende har mødt
dansk som undervisningssprog, naturligvis med undtagelse af fremmedsprogene.

3http://www,riberhusprivatskole.dk/wp-content/uploads/Trivsels-og-Antimobbepolitikken-Feb-2017.pdf
4https://www.riberhusprivatskole.dk/bestyrelsesmedlemmer/vedtaegter-for-riberhus-privatskole/
5https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=182103



Skolen har ifølge skoleleder Simon Mosekjær ikke i det foregående regnskabsår modtaget donati-
oner der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms fra samme donator.

l øvrigt har jeg korresponderet med Simon Mosekjærfor at få svar på et par spørgsmål. Fortrinsvis
har jeg haft fokus på indsatsområder og visioner for skolen. Simon fortæller, at der arbejdes intenst
med skolens læringskultur - både det faglige og den almene dannelse. De har i indeværende sko-
leår arbejdet med lærernes fokus på egen praksis, sparring i forhold til årsplaner i forbindelse med
Forenklede nye mål kombineret med målstyret undervisning, faglig læsning, evalueringsværktøjer
og fokus på anvendelsen af data/evalueringer. Det igangsatte arbejde forventes fortsat næste sko-
leer, hvor de vil inddrage det tværfaglige samarbejde og klasseteamsenes samarbejde.
l samarbejde med fem andre skoler er der lavet to årlige kursusdage for alle lærerne, hvor de selv
står for at sammensætte kursusprogrammet og hyre oplægsholdere, hvilket er en stor succes for
alle deltagere.
Både viceskolelederen, Gitte Quitzau, og Simon er med i diverse netværk: Gitte er medlem afVice
og Simon sidder i to netværk; et lokalt funderet netværk med fem andre skoler samt et landsdæk-
kende netværk med fire andre skoler. De har begge megen gavn af netværksdeltagelse, eftersom
det giver mulighed for sparring og formelt såvel som uformelt samarbejde.

Riberhus Privatskoles samlede undervisningstilbud står således ud fra en helhedsvurdering abso-
lut mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Med venlig hilsen
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Berit Søndergaard Larserif
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