
Tilsynserklæring for skoleåret 2021/2022 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

08-11-2021 8 Engelsk Humanistiske fag Linda Jensen

08-11-2021 9 dansk Humanistiske fag Linda Jensen

08-11-2021 6 Madkundskab Praktiske/musiske 
fag

Linda Jensen

08-11-2021 6 Tysk Humanistiske fag Linda Jensen

12-01-2022 1 Matematik Naturfag Linda Jensen

12-01-2022 5 Matematik Naturfag Linda Jensen

12-01-2022 3 Matematik Naturfag Linda Jensen

12-01-2022 9 Matematik Naturfag Linda Jensen

12-01-2022 6 Matematik Naturfag Linda Jensen

12-01-2022 1 og 3 Idræt Praktiske/musiske 
fag

Linda Jensen

12-01-2022 9 Fællesfagligt 
fokus

Naturfag Linda Jensen

2.1 Beskrivelse af tilsynsbesøg



Jeg har i dette skoleår 2021/2022 besøgt Riberhus Skole i Esbjerg to gange for at føre tilsyn med undervisningen i 
forskellige fag på forskellige klassetrin. Desuden har jeg haft en samtale med skoleleder, Søren Lüdeking. 

Begge besøg har været aftalte og jeg har begge gang haft fået indsigt i alt, hvad jeg har bedt om og fornemmer en 
stor åbenhed. 

På baggrund af samtaler med personale og elever, observationer i timerne, undervisningsmateriale og karakterer 
mener jeg at have et passende grundlag at vurdere skolen 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

Se uddybning i "Skolens samlede undervisningstilbud".

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

Se uddybning i "Skolens samlede undervisningstilbud".

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

Se uddybning i "Skolens samlede undervisningstilbud".

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

Ja

7.1 Uddybning

Se uddybning i "Skolens samlede undervisningstilbud".

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

Ja

8.1 Uddybning

Se uddybning i "Skolens samlede undervisningstilbud".



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

Ja

9.1 Uddybning

Se uddybning i "Skolens samlede undervisningstilbud".

10. Fører skolen til prøve i historie? 

Ja

10.3 Uddybning

Jeg har ikke observeret historieundervisning denne gang.

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

Ja

11.1 Uddybning

Jeg har her bl.a. kigget på elevernes karaktergennemsnit ved sidste afgangsprøve på ministeriets hjemmeside
under "Statistik om Riberhus Skole" og fundet tilfredsstillende resultater. Den gennemsnitlige karakter er 8,2 og
ligger lige over det forventede gennemsnit for elever med samme baggrund.

Et par nedslag blandt de lektioner, jeg har overværet:
I 9. klasse i dansk blev novellen "Den rigtige verden" hvor emner som alkohol, frisind og andre værdier blev vendt, 
gennemgået. På tavlen stod der et motto: "Ned i teksten - op i karakter". Dermed var der meget fokus på, hvad 
der skulle finpudses for at få en god karakter til eksamen. 

I tysktimen  oplevede jeg, hvordan læreren benyttede sig af elevernes kendskab til alverdens eventyr, som så blev 
læst (de fik forskellige bidder af teksten, og skulle sætte dem i rigtig rækkefølge) skrevet og debatteret på en 6. 
klasses niveau. Der, die og das blev også gennemgået.  

I madkundskab brugte læreren materiale "wecook", hvor emnet var blomkål. Forud for mit besøg havde eleverne 
lært teorien om kål, og denne gang skulle de lave Peinirli - græske pizzabåde med blomkål. Det forløb godt, og 
eleverne var meget engagerede. 

I engelsk i udskolingen oplevede jeg en lektion omkring "identity", der bød på ordforrådstest, 



oversættelsesøvelser, udarbejdelse af personlig profil ved hjælp af adjektiver. Eleverne måtte gerne samarbejde, 
så længe samtalen var på engelsk. Læreren talte primært engelsk, men oversatte vigtige/svære sætninger til 
dansk. 

I matematik så jeg i 1, 3. og 5. og 9. klasse. Der var en naturlig progression fra division og addition op til 20 i 1. 
klasse til beregning af omkreds og decimaler i 5. klasse. I 9. klasse sad klassen med tidligere eksamensopgaver for 
at forberede sig til eksamen. 

1. og 3. klasse var blandet i idræt, hvor hver elev skulle levere en bevægelse, som de andre skulle kopiere. Rækken 
af bevægelser blev længere og længere. I en anden klasse så jeg et mix af matematik og matematik, hvor eleverne 
skulle finde nogle punkter vha. et kort. 

Endelig så jeg elevpræstationer i "Fælles fagligt fokus", dvs. geografi, biografi, fysik og kemi. Emnet var "Strålers 
indvirkning på levende organismers levevilkår". En lærer fra hvert fag var til stede ved præsentationen. Efter 
fremlæggelsen fik eleverne respons fra de respektive lærere. 
Jeg har set relevante undervisningsportaler og bøger som skolen betaler for, men også hjemmelavede forløb med 
kopier, klip og lærerens egne noter. Dermed er der stor variation i undervisningsmaterialet.  
Lærerne (inklusiv vikarerne) har været tydelige, venlige, bestemte og velforberedte. 

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

Elevaktiviteten og den demokratiske diskussion synes faktisk at være et fokuspunkt i mange af de timer, jeg har 
været tilstede i. Det kan være i dansktimen i 9. klasse, hvor der hovedsagelig bliver fokuseret på de danskfaglige 
discipliner, man skal kunne til eksamen, men hvor også personlige værdier bliver diskuteret. Dette observerede jeg 
i forbindelse med novellen "Den rigtige verden" hvor emner som alkohol, frisind og andre værdier blev vendt

13. Udvikler og styrker skolen elevernes demokratiske dannelse?

Ja

13.1 Uddybning

Den demokratiske dannelse er den del af hele skolen, der manifesterer sig til morgensamling, i klasserne og på 
skoleture. 

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



Ja

14.1 Uddybning

Friheds- og menneskerettigheder er den del af skolens DNA. 

15. Benytter skolen kønsopdelte aktiviteter i undervisningen?

Nej

15.1 Uddybning

Kun i visse dele af sexualvejledningen i omklædning.

16. Arbejder skolen løbende med at sikre kønsligestilling på skolen?

Ja

16.1 Uddybning

På den måde, at der ikke bliver gjort forskel. 

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

Ja

17.1 Uddybning

Elevrådet arbejder bl.a. i forhold til skolens trivselsundersøgelser. Selvom de er positive, kan eleverne her komme
med ris og ros og forslag til forbedringer af skolens undervisningsmiljø.

19 Har skolen en praksis, der understøtter, at de ansatte efterlever deres skærpede 
underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer?

Ja

19.1 Uddybning



I personalehåndbogen. 

20 Sikrer skolen, at de ansatte ved, at den skærpede underretningspligt er personlig?

Ja

20.1 Uddybning

I personalehåndbogen. 

21. Donationer 

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

22. Tilsynets sammenfatning 

Som nævnt indledningsvist er jeg blev mødt med åbenhed på Riberhus. Dette forhold afspejler skolens åbenhed 
mod det omgivende samfund og opdragelse af eleverne til frihed og folkestyre. I klasserne ser jeg høj elevaktivitet, 
spørgelyst og rig mulighed for eleverne til at diskutere og udtrykke deres holdninger.

Fagligheden og elevers og læreres engagement er gennemgående i alle lektioner.

Min vurdering er, at Riberhus Skoles undervisning på alle måder står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 
folkeskolen.

Nej


