
Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

mandag den 20. august. 2018 kl. 19.00-21.00 

Mødet afholdes på Riberhus i personalerummet 

 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

 Ruth Bruun, Frank Holm, Pia 

Kiilerich, Erik Nielsen, 

Karsten Høy, Simon 

Mosekjær, Gitte Quitzau, 

Jannie Frandsen, Kasper de 

Place, Maria Fischer. 

Afbud: Janne Puggaard, Trine 

Lynddahl. 

Inviteret: Brian Jørgensen. 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referatet fra sidste møde 

At vi sikrer, at alle har 

gennemlæst og kender alle 

indgående aftaler. Evt. 

rettelser tilføjes. 

Godkendt. Alle  

4. Generelt orientering At få et fælles overblik og 

sikrer, at alle er informeret 

om de indeholdte punkter.  

Elevtal 

282 skole 

120/5 SFO 

Generelt 

Socialt ansvar 

En arbejdsgruppe, nedsat af 

Folketinget, skal til efteråret 

fremlægge deres rapport om 

de private skolers evne og 

vilje til at tage socialt ansvar. 

DP har siden juni kørt en 

kampagne for at understrege, 

at det sociale ansvar ikke kun 

kan og skal aflæses i eleverne 

socialøkonomiske standpunkt 

og antallet af 

specialundervisningselever på 

de private skoler, men at 

faktorer som forebyggende 

indsatser, løfteevne og 

lignende tiltag bør indgå. 

 

Simon 



Frihed og folkestyre 

Kravet om frihed og 

folkestyre på de private 

skoler vil sandsynligvis blive 

strammet, grundet de mange 

sager mod de muslimske 

friskoler. DP har deltaget i 

arbejdet, og vi afventer nu, 

hvad folketinget beslutter til 

efteråret. 

Udmeldelse mod 

forældrenes ønske 

I begyndelsen af skoleåret 

indleder Danmarks 

Evalueringsinstitut (EVA) en 

ny undersøgelse af de private 

skolers udskrivelse af elever 

mod forældrenes ønske, 

eftersom EVAs undersøgelse 

fra 2016 understregede, at 

flere af de private skoler 

tilsidesatte FNs 

børnekonvention artikel 12, 

når de udmeldte elever mod 

forældrenes vilje. Eleverne 

skal altid inddrages og høres, 

hvilket vi også understreger i 

vores handleplan for 

udmeldelse mod forældrenes 

ønske. 

Vi har i den forbindelse fået 

mail fra 

undervisningsminister, 

Merete Rigsager, som 

understreger de frie skolers 

grundlovsikrede rettigheder, 

når blot vi følger gældende 

lovgivning. 



Afgangskarakter og 

årskarakter 

Der var stor interesse for 

afgangskaraktererne i 

prøveperioden – bl.a. om vi 

skal have en ny karakterskala, 

og om karaktergivningen på 

det private grundskole og 

gymnasieområde var for 

gavmildt sammenlignet med 

folkeskole- og det offentlige 

gymnasieområde. Styrelsen 

for Undervisning og Kvalitet 

(STUK) vil i efteråret 

iværksætte en undersøgelse af 

skellet mellem prøve og 

årskarakterer på det private 

område, 

10. klasses fremtid 

I efteråret skal folketinget 

tage stilling, hvor 10 klasse 

fremadrettet skal være 

placeret. DP har plæderet for, 

at vi fortsat ønsker at kunne 

udbyde 10. klasse på de frie 

grundskoler og ønsker at 

bevarer 10. klasse, som en 

indgang til alle 

ungdomsuddannelser, og ikke 

som flere politikere har 

foreslået i foråret, at gøre 10. 

klasse til en målrettet indgang 

til erhvervsuddannelserne ved 

at flytte tilbuddet til 

erhvervsuddannelserne. 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtigt 

information fra formanden.  
Der har været et par 

forældrehenvendelser. De er 

utilfredse med, at de bliver 

fanget i de nye regler med 

manglende søskende fordel.  

Karsten 



Vi kigger nærmere på 

formuleringen af vores regler 

på kommende møde. 

6. Økonomi  At sikre, at vi får et fælles 

overblik, og alle er informeret 

om skolens økonomiske 

forhold 

Budgetopfølgning 2018 

Kommer til jer i næste uge. 

1,1 million overskud ift. 

budgetteret 850.000,- det 

første halvår. 

Andet halvår lander vi 

estimeret på 400.000,- i 

underskud.  

Grundet bl.a.: Færre elever 

end budgetteret. 

Skolelederskift herunder 

konsulent udgifter.  

Ansættelsesprocent på 

personalet i alt. 

 

Vi skal afsætte midler til, at 

der er de rette kompetencer 

på kontoret. Enten via kurser 

eller hjælp udefra. 

Simon/Karsten 

7. Oprettelse af en eller 

to førskoleklasser april 

2019 

At bestyrelsen tager stilling 

til, om der skal oprettes en 

eller to førskoleklasser pr. 1. 

april 2019 

Der er pt. 41 tilmeldte, heraf 

18 søskende. 

Derfor starter vi to 

Førskoleklasser april 2019. 

Simon/Karsten 

8. Skyttevej 29 / 

halbyggeri 

At sikre, at alle er informeret 

om status samt give en 

løbende opdatering. 

 

Halbyggeri 

Der er små forsinkelser, som 

de forventer at indhente inden 

uge 36. 

CM byg vil komme med 

forslag om større 

solcelleanlæg. 

Byggetilladelsen stadig ikke 

på plads. Diana Hovborg, 

Esbjerg Kommune er tilbage 

fra ferie. Hun har lovet den 

kommer næste uge. 

Karsten/Simon 



Høringsperioden er slut, og 

der har ikke været 

henvendelser. 

 

Faglokaler 

Vi har modtaget 4 tilbud. 2 af 

dem både med tegninger og 

økonomi. 

Alle tilbuddene vil betyde 

budgetoverskridelse. Derfor 

udsætter vi byggeriet af 

skolekøkkenet, og undersøger 

muligheden for leje i 

seminarieHuset. 

Vi går videre med fysik/kemi 

og n/t lokalet. 

Legeplads 

Brian Jørgensen har overtaget 

styringen af denne. Udvalg 

som kan hjælpe ham: Kasper 

de Place. Personalet får også 

tilbuddet. 

Udeareal (Nørremarken) 

Simon Mosekjær har talt med 

en repræsentant fra Borger og 

arbejdsmarked, som vil sørge 

for at punktet kommer på 

byrådsmøde i løbet af 

august/september, og vi kan 

forvente svar medio/ultimo 

september. 

 

 

9. Støtteforeningen At videregive vigtigt 

information om 

støtteforeningens virke 

Siden sidst 

Fællesspisningsarrangementet 

er næsten udsolgt. 

Jannie & Ruth 



10. Personale At videregive information fra 

personalegruppen, der har 

relevans for bestyrelsen. 

Siden sidst 

Frafalder  

Janne 

11. Evt.  Har vi hængepartier, som 

kræver en opsamling? 

 Alle 

12. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der tilhørende 

bilag? Hvem er ansvarlig for 

punktet? 

Klasseantal/optag /ventelister 

vores regler. 
 

 

13. Reception, 

rejsegilde, indvielse 

 Frank Holm spørger 

håndværkerne hvad 

stemningen er ift rejsegilde. 

Evt. invitere bestyrelse og 

personale til pølser og 

øl/vand. 

Indvielse tages med den nye 

leder. 

Receptions dato fastsættes på 

søndag af bestyrelsen, så de 

sikrer at den nye leder også 

kan deltage. 

Karsten 

14. Opfølgning 

ansættelsesudvalg 

Her forlader Simon 

Mosekjær, Brian Jørgensen 

samt Gitte Quitzau mødet. 

Vi har modaget testene. 

Anden og sidste samtale er på 

søndag kl. 10. 

Karsten 

 

Tak for et godt møde. 


