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Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

Tirsdag den 28. maj 2019 kl. 19.00-21.00 

 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

Fremmødte: Karsten Høy, 

Trine Lynddahl, Jannie 

Frandsen, Ruth Bruun, 

Erik Nielsen, Frank Holm, 

Kasper de Place, Ulrik 

Rogge, Søren Lüdeking, 

Janne Puggaard, Gitte 

Quitzau. 

Afbud: Maria Lauritzen. 

 Gitte 

3. Godkendelse af referater 

fra sidste møder (ordinært 

samt konstituering) 

At vi sikrer, at alle har 

gennemlæst og kender alle 

indgåede aftaler. Evt. 

rettelser tilføjes. 

 

Godkendte Gitte 
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4. Generel orientering At få et fælles overblik og 

sikre, at alle er informeret 

om de indeholdte punkter.  

Elevtal (skole/SFO) 

323/149 incl Førskole 

Nyansættelser 

 Lærere 

Christian Rønn Jansen, Trine Lønne 

Christensen begge 80% årsvikariat. 

Lene Nielsen, 100% fastansættelse. 

Der var 72 ansøgere. 

 Rengøring 

Birgitte Bevensee har sagt op. 

Stephanie Bruun ansat. 

Aflevering Seminariehuset 

Vi har haft en advokat til at læse 

kontrakten igennem. Og har holdt møde 

med Esbjerg Kommune igen. Processen er 

ikke afsluttet endnu. 

Skoleårets planlægning:  

 Udmøntning af den nye ferielov. 

Den er lidt af en udfordring på 

skoleområdet. Den munder ud i, at 

årsnormen er højere end normalt 

kommende skoleår. Vi har bl.a. planlagt 

noget af denne ekstra tid med indsatser 

om: 

 Ordblinde 

 Klasseteam 

Der er lavet en standard dasorden, som vi 

allerede har til vores fagteams.  

 Indvielse 

En kombination med første skoledag. Kl. 

10.00 – 13.00.  

Linette Riber kommer og sørger for 

underholdning for alle. 

Derefter taler og mad. 

 Personaledag - 25. september 2019 

Vi tager til Rødding Højskole. 

 Visionsdag - 1. februar 2020 

Hvor både personale og bestyrelse 

deltager. 

 Flytning af bestyrelsesmøde fra den 

26. til den 27. februar 2020 

Da datoen faldt sammen med 

Støtteforeningens fællesspisning. 

 

 Vi er i samarbejde med privatskolerne 

i Esbjerg og Bramming i dialog med 

Esbjerg Kommune om brugen af 

Skoletjenestens tilbud. 

Der er lignende tiltag i gang på 

landsplan med DP i spidsen. 

Søren 
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5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra formanden.  
 ”Lærer for en dag” - 25. september 

2019. 

Vi spørger Katedralskolen ang. besøg af 

overbygningsklasse(r).. 

Resten af klasserne dækkes ind af 

forældre/vikarer. 

Karsten Høy skriver det i nyhedsbrevet. 

 Forældrekredsmødet 

Det forløb godt – meget stille og roligt. 

Karsten 

6. Udlejning/udlån af 

skolen 

At få vedtaget 

retningslinjer. 

På grundlag af en indstilling at få taget 

endelig stilling til i hvilket omfang 

skolens faciliteter skal udlånes/udlejes. 

 

Søren Lüdeking deler et stykke papir 

rundt med forslag. 

Det tager vi som udgangspunkt/start indtil 

videre. 

Der kommer information ud i 

nyhedsbrevet. 

Søren 

7. Udlejning af hal til 

Gymnastikforening 

At tage beslutning. På grundlag af en indstilling at tage 

stilling til udlejning af hallen til 

Gymnastikforeningen. 

 

Bestyrelsen er indforstået med, at vi laver 

en aftale med dem. 

Søren 

8 Antallet af 

førskoleklasser i 2020 

At tage beslutning om, om 

der oprettes en eller to 

førskole-klasser i 2020. 

På grundlag af antallet af elever på 

ventelisten, tages der beslutning. 

 

Det vedtages, at vi starter to 

Førskoleklasser april 2020. 

Kontoret informerer familierne snarest. 

Optagelsessamtalerne starter september 

2019. 

Karsten og 

Gitte 

9. Gennemgang af 

forretningsorden og 

vedtægter 

 https://www.riber
husprivatskole.dk/
bestyrelsesmedle
mmer/forretnings
orden/ 

 https://www.riber
husprivatskole.dk/
bestyrelsesmedle
mmer/vedtaegter-
for-riberhus-
privatskole/ 

At sikre fælles forståelse 

og evt. foretage 

justeringer. 

 Gennemgang, justeringer samt 

nedsættelse af udvalg. 

Der er rettet i skolens vedtægter; 

§1 stk. 2 

§2 stk 3 

§3 stk 1 

§4 stk 6 

§10 stk 2,3,4,5 

§11 stk 6 

 

Og i forretningsordenen; 

§8 stk 6 

Indskrevet medlemmer til udvalg i §24 stk 

2 Økonomi – og byggeudvalg; Karsten 

Høy, Jannie Frandsen, Frank Holm 

og 3 Støtteforeningsudvalg; Jannie 

Frandsen, Ruth Bruun. 

Karsten 

11. Støtteforeningen At videregive vigtigt 

information om 

støtteforeningens virke 

Der er fællesspisning næste uge, pt 64 

tilmeldte. 

Jannie og 

Ruth 
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https://www.riberhusprivatskole.dk/bestyrelsesmedlemmer/vedtaegter-for-riberhus-privatskole/
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12. Personale At videregive information 

fra personalegruppen, der 

har relevans for 

bestyrelsen. 

En hilsen fra lærerne; vi har det godt. Janne 

7. 

Bonus/vederlag/overtidsbe

taling til ledelsen 

At godkende 

bonus/vederlag/overtidsbet

aling til ledelsen 

På grundlag af indstilling fra Karsten 

tages beslutning. 

Karsten 

13. Evt.  Har vi hængepartier, som 

kræver en opsamling? 

Vision. Skal bestyrelsen tage punktet op 

inden visionsdagen? 

 

14. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der 

tilhørende bilag? Hvem er 

ansvarlig for punktet? 

Status på administrationen. 

Økonomi. 

Hjemkundskabslokale. 

Visionspunkt til drøftelse. 

 

 

Tak for et godt møde. 

 


