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Tilsynet med Riberhus Privatskole har sit lovmæssige grundlag i Lovbekendtgørelse om friskoler 
og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2017, med den ændring, der 
følger af § 2 i lov nr. 1445 af 12. december 20171. 

Som sædvanlig vil jeg for en god ordens skyld indledningsvist fastslå, at jeg opfylder kravene til til-
synsførende i kapitel 3 i ovennævnte lovbekendtgørelse, der bl.a. omhandler tilsynsførendes habi-
litet 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”). Jeg har været til-
synsførende på Riberhus Privatskole i Ribe siden 2012, adspurgt af forstanderen på Rejsby Euro-
pæiske Efterskole, hvor jeg var og stadig er ansat som lærer. 

Som Riberhus Privatskoles tilsynsførende holder jeg mig løbende orienteret om skolens hverdag 
og aktiviteter via skolens hjemmeside, der giver mig et godt indblik i skolens liv og virke. Før mine 
tilsynsbesøg orienterer jeg mig i årsplanerne, der ligger tilgængelige på hjemmesiden.  

Jeg føler mig altid velkommen, når jeg aflægger tilsynsbesøg. Mange af eleverne kender mig ef-
terhånden og er meget behjælpelige, hvis jeg eksempelvis ikke lige kan finde rundt. I forbindelse 
med mine besøg sidder jeg altid blandt personalet i pauserne, og her møder jeg både de faste 
medarbejdere og eventuelle vikarer. Her er alle venlige og parate til samtaler om ”stort og småt” – 
de svarer også velvilligt, hvis jeg har uddybende eller opklarende spørgsmål, om de klasser jeg 
skal besøge eller har besøgt.  

Vurdering af elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk 

I Riberhus Privatskolens vedtægter står der bl.a.: ”Fagligt tages der udgangspunkt i den enkeltes 
forudsætninger og derved undervisningsdifferentieres for netop at optimere den enkelte elevs fær-
digheder. For at undervisningsdifferentieringen kan få de optimale forhold tilstræbes der lave klas-
sekvotienter i alle klasser.2” 

På skolens hjemmeside ligger frit tilgængeligt ”Principperne for evaluering på Riberhus Privatsko-
le”. Her står bl.a.: ”De årlige tests på alle klassetrin foretages inden for de første to måneder af et 
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nyt skoleår samt som afslutning på skoleåret, hvor 9. og 10. klasses eleverne er undtaget grundet 
de afsluttende prøver i maj/juni. 

I dansk anvendes ST-prøverne og i matematik anvendes mat-prøverne. Prøver og prøveresultater 
opbevares i bogdepotet, så de er tilgængelige ved lærerskift og/eller længere varende sygdom. 

Testresultaterne skal anvendes til at sikre undervisningsdifferentiering af de elever, der i matema-
tik og dansk testene ligger under middel og klart under middel. Der tages i fagenes årsplanerne 
højde for undervisningsdifferentieringen. 

Testresultaterne viderebringes til forældrene, således at de bliver løbende orienteret om elevens 
faglige standpunkt og progression. Læreren sikrer, at den enkelte elev ved, hvad han/hun skal ar-
bejde på at forbedre. Læreren sikrer ligeledes, at der følges op på de enkelte dele inden 1. april.”3 

Jeg har i indeværende skoleår været på tilsynsbesøg torsdag den 1. marts 2018 og mandag den 
5. marts 2018. Disse tilsynsbesøg danner grundlag for min vurdering af om skolens samlede un-
dervisning ud fra et en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkesko-
len.  

Torsdag den 1. marts 2018 
Emneuge med dansk i 2. a og b 
Der arbejdes med Ole Lund Kirkegaards forfatterskab: Eleverne har i ugens løb arbejdet med Ole 
Lund Kirkegaards forfatterskab på mange forskellige måder. De har læst uddrag af et par af roma-
nerne med fokus på bl.a. personkarakteristik og fortællerrollen. De har eksempelvis arbejdet med 
indre og ydre personkarakteristik og også imiteret forfatterens skrivestil. 
Det har været vigtigt for de to dansklærere – foruden det faglige fokus – at få eleverne i de to 2. kl. 
blandet på kryds og tværs. Hvor jeg kigger ind er de i gang med at se Gummitarzan. Fredag skal 
de lave forskellige aktiviteter i hallen for at mærke, hvordan det føles at være en ”Gummitarzan”, 
der ikke er god til fysisk udfoldelse.  
 
Emneuge 1. kl. 
Første klasse har emneuge med den lærer, der både har klassen til matematik, idræt og trivsel. I 
løbet af ugen har de haft en god blanding af disse områder. I klasselokalet er der opstillet en mas-
se ”butikker”, hvor  eleverne har skullet  Der øves 10’er-overgang. De har arbejdet med priser og 
hvordan man lettest udregner disse. Kassen i butikken skal også tælles op en gang i mellem, for 
på den måde at få endnu større tal at regne med. Der er fokus på det at få et forhold til de tocifrede 
tal og til beløb. Jeg taler med nogle af eleverne og de beretter ivrigt om ugens aktiviteter. De viser 
stolt deres pengekasser frem og glæder sig til fredag, hvor de igen vil få lov til at handle i butikker-
ne.  
Der har været stor aktivitet og mange aha-oplevelser.  
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Projektuge i 4. klasse 
Temaet er ”Overtro” og eleverne har i ugens løb skullet træne de forskellige faser i et projektarbej-
de. De har skullet samle informationer, finde og holde fokus, arbejde selvstændigt og sidst, men 
ikke mindst, skullet samarbejde. Eleverne har arbejdet ved computerne med at samle informatio-
ner og været i Krea for at lave konkrete produkter til også på den måde at komme omkring deres 
projekt. Der er blevet tænkt store tanker og fundet overraskende oplysninger. 

Mandag den 5. marts 2018 
4. a Matematik  
Eleverne har vikar, men der er stadig en detaljeret plan for de to timers matematik med en af sko-
lens andre lærere som vikar. De har fra starten af modulet øvet færdighedsregning. Det gøres i 
engangsmaterialet ”Færdighedsregning og emnetræning 4. kl.” fra Opgaveforlaget.  Efterfølgende 
øver de tabeller med bom-leg og et ekstra konkurrenceelement indbygget. Efter tabeltræningen 
skal de ud fra 4 givne regnestykker skriver matematikhistorier. På den måde øves sammenhæn-
gen mellem matematik og dagligdagen. De skal selv udregne facit og her må ikke bruges lomme-
regner. Eleverne sidder meget optagede ved deres computere.  
I øvrigt anvendes bogmaterialet Multi fra forlaget Gyldendal (grundbogen 2. udgave, 1. oplag 2015 
og ”Opgavebog 4”, 1. udgave, 3. oplag 2016). 
 
4. kl. dansk 
Dansklæreren, som også er klasselærer i 4. a, indledte timen med at høre alle elevernes oplevelse 
af emneugens forløb. Alle fortæller beredvilligt om deres arbejdsindsats og generelle oplevelse af 
det selvstændige forløb ugen før. Frem til påskeferien er der 3 almindelige skoleuger, så der skit-
seres en plan for de tre ugers forløb. Der gives et par siders lektier for i ”Bedre håndskrivning” (Ali-
nea 2. udgave, 2. oplag 2017). Efterfølgende introducerer læreren det kommende forløb, hvor de 
skal arbejde med Kim Fupz Aakesons forfatterskab. Klassen har allerede stiftet bekendtskab med 
flere af hans tekster, både som selvstændig læsning og lærerens højtlæsning.  Klassen har bogsy-
stemet Fandango fra Gyldendal (”Arbejdsbog B” 1. udgave, 7. oplag 2016 og ”Grundbog” 1. udga-
ve, 4. oplag 2011) og heri findes der et kapitel om Kim Fupz Aakeson. Kapitlet indledes med en 
genopfriskning af flere forskellige litterære begreber, og eleverne får lejlighed til at komme med ek-
sempler på disse. Klassen har tydeligvis en fælles referenceramme, som de med glæde bidrager 
til at få frem i frisk erindring. Begreber som miljø, komposition og fortæller bliver eksemplificeret. 
Desuden kobles et nyt begreb på det kendte, nemlig intertekstualitet. I grupper skal eleverne læse 
den første historie af forfatteren og herefter lave opgaver vedrørende personerne og forfatterens 
skrivestil. I klassen sidder der to elever, der er diagnosticerede som ordblinde. De har været på 
kursus i at bruge digitale hjælpemidler og kan således følge klassens arbejde.  
 
3. kl. dansk 
Klassen taler om Janteloven samt begreberne hybris og nemesis, hvor de kommer med forskellige 
eksempler fra deres egen dagligdag. De arbejder ud fra lærebogsmaterialet Fandango fra Gylden-
dal (”Grundbog for 3. kl.” 1. udgave, 4. oplag 2010 og engangsmaterialet ”Arbejdsbog B” 1. udga-
ve, 7. oplag 2016), hvor de har læst ”Ikarosmyten”. Der tales om mytens komposition og klassen 
hjælpes ad med at få overblik over handlingen. I slutningen af timen læses der ”Ækle Æventyr” af 
Rune T. Kidde i små grupper, for på den måde at komme ind på begrebet intertekstualitet.  
 



Matematik 2. b 
2. b skal deltage i MatematikMatchen og læreren indleder timen med at snakke med dem om det. 
Efterfølgende skal de arbejde med areal og omkreds af forskellige geometriske figurer. De arbej-
der med ”Sigma for anden” fra Alinea (3. udgave, 13. oplag 2016) og efterhånden som de er fær-
dige med dagens opgaver arbejder de videre i engangsmaterialet Rema fra Forlaget Delta. Der 
danner sig en slange af elever ved lærerens bord, for at få rettet dagens lektier og få lidt hjælp, 
hvis opgaverne driller. Da køen er afviklet, skal der bevægelse til. Klasselokalet forlades og resten 
af timen foregår i multisalen. I to grupper skal der laves ”tabelspræl”. Hver elev får et lille kort, 
hvorpå der står et tal. Den der står i midten skal dreje rundt, mens de andre laver sprællemænd. 
Efterhånden får man arbejdet sig gennem forskellige gangestykker, mens man er fysisk aktiv – og 
det får smilene frem. Afslutningsvist følger læreren op på, hvordan øvelsen gik – om der fx var no-
get, der var svært.  
 
Skolen generelt:  
I min tilsynserklæring skal der bl.a. forefindes en ”Vurdering af om skolen overholder kravet om at 
forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler 
og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende 

friheds‐ og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene”. I skolens formålsparagraf 

§2 stk. 3 står der: ”Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed, folkestyre og 
ligestilling mellem kønnene.”4 Der står endvidere: ”Vi tilstræber, at vores elever lærer at omgås 
hinanden med en naturlig respekt for personlige forskelligheder, samt at de lærer at forstå, at indi-
videts medfødte talenter er personafhængige og understøtter den enkeltes personlighed, som net-
op udvikles gennem anerkendelse og opmuntring fra hverandre. Endvidere tager vi i fællesskab 
med forældrene hånd om vore elevers opdragelse og dannelse. Disciplin, respekt og en høflig om-
gangstone er udgangspunktet for samvær i vores dagligdag.” 
 
Jeg oplever disse ting ret konkret ved mine besøg på skolen. Jeg har en tydelig følelse af, at alle 
børn bliver hørt og taget alvorligt i undervisningen. Der er altid en venlig og imødekommende tone 
hos alle og, som det er nævnt i mine noter fra besøgene, vænnes eleverne til at samarbejde på 
kryds og tværs. Endvidere forefindes der på skolen et elevråd. Elevrådet består af 2 elever fra hver 
klasse (4.-10.kl.), der begge deltager ved elevrådsmøderne. På elevrådsmøderne snakkes der 
bl.a. om nyt fra klasserne, ideer fra klasserne samt planlægning af aktiviteter for året. Via elevrådet 
øves elevernes demokratiske dannelse og ansvarsfølelsen styrkes, når de således kan få direkte 
indflydelse på deres skolegang. 
 
Der skal desuden foretages en ”Vurdering af om undervisningssproget er dansk, med mindre der 
er givet dispensation.” Der er ikke givet dispensation og rundt omkring på skolen hører jeg aldrig 
andet end dansk anvendt, naturligvis med undtagelse af i fremmedsprogundervisningen. 
 
Siden mit sidste besøg er Riberhus Privatskole kommet langt i sine planer om at købe de bygnin-
ger der p.t huser Handelsgymnasiet Ribe. Riberhus Privatskole holder til i lejede lokaler og efter-
som der er en god søgning til skolen blev de ret interesserede da Handelsgymnasiet satte deres 
bygninger til salg. Simon Mosekjær Madsen fortæller, at der på det pædagogiske område fortsat 
arbejdes med opkvalificering af læringsfællesskaber, men at indretning af bygningerne på Skytte-
vej - og ikke mindst den forestående flytning - overskygger alt.  
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Skolen har, ifølge Simon, ikke i 2017 modtaget donationer på over 20.000 kr. – heller ikke fra sko-
lens støtteforening.  
 
Sammenfattende for mit tilsyn kan jeg konkludere, at ”skolens samlede undervisning ud fra et en 
helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen” (§ 1, stk. 2 i Lov om 
frie grundskoler5). 
 
Tak for i år, tak for jeres gæstfrihed og villighed til at tale med mig. Det er altid en fornøjelse at be-
søge jer, og jeg ønsker jer alt det bedste. 
 
 
 
Berit Søndergaard Larsen 
Lustrupvej 32 
6760  Ribe 
 
Lærer på Rejsby Europæiske Efterskole 
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