
Side 1 af 4 
 

Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

Onsdag den 6. februar 2019 kl. 19.00-21.00 

Mødet afholdes på Riberhus i Mødelokalet 

 

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, Kasper de Place, 

Frank Holm, Janne Puggaard, 

Søren Lüdeking, Gitte Quitzau. 

Afbud: Ruth Bruun, Erik 

Nielsen, Pia Killerich, Maria 

Fischer 

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. Generel orientering At få et fælles overblik og sikre, at 

alle er informeret om de indeholdte 

punkter.  

Elevtal 
290 

SFO: 121 

Juleafslutning 
Det var sidste gang på den 

måde. Vi nytænker planen 

mht at gå herfra. 

Ned- og udpakning 
Det gik rigtig godt. 

Medarbejderne har 

imponeret med deres 

indsats på at blive klar. 

Super dejligt med den store 

forældreopbakning. 

Skolestart 
o 7. januar – vi var 

klar til skolestart. 

o Trafik. Blev en god 

start med Trine og 

Ruths hjælp. 

26.2. har SL møde 

med politiet 

angående 

situationen ude 

foran om 

morgenen. Det kan 

eventuelt udløse 

lys og 

skolepatrulje. Men 

tilladelsen til at 

lave skolepatrulje 

Søren 
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skal gives af 

Esbjerg kommune. 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtigt information fra 

(næst)formanden.  
Flytning 

Det gik super godt. Mange 

tilbagemeldinger på, at det 

var en god dag. Det giver 

sammenhold at løse sådan 

en opgave sammen. Og der 

er nok ingen tvivl om, at vi 

har sparet en del 

økonomisk med denne 

løsning. 

 

Til orientering: 

Regnskabsanalyse fra 

Deloitte 2017 ankommet. 

Vi ligger, som vi plejer. 

Karsten 

6. Indvielse At sætte rammerne for 

indvielsesarrangementet på 

Skyttevej. 

Målgruppe 
Det skal være en fest for 

eleverne. 

Tidspunkt 
Fredag d. 26.4 

Dele dagen op. 

Elevunderholdning 12.00 – 

14.00. 

Derefter åbent hus kl. 14.00 

- ? 

Økonomisk ramme 

Der kommer et oplæg fra 

Søren E. Lüdeking til næste 

bestyrelsesmøde. 

 Fordeling af roller mellem 

bestyrelse og ansatte 

Karsten 

7. Førskole 2019 At sætte den økonomiske ramme for 

arbejdet med førskoleeleverne i 

foråret 2019 

 

Drøftelse med udgangspunkt 

i kort oplæg fra Søren E. 

Lüdeking. 

 

Førskolen kommer til at 

dækkes af Tina A og 

Mikkel Pedersen. De vil 

være en del sammen i deres 

Førskoleperiode. 

 

Vi skal have en ekstra ansat 

fra august 2019 til 

kommende 0.klasse. 

Karsten 

8. Økonomi  At sikre, at vi får et fælles overblik, 

og alle er informeret om skolens 

økonomiske forhold 

Flytteøkonomi 
Vi ligger i forhandlinger 

med Esbjerg kommune 

angående flytteudgifter fra 

Simon Hansensvej. 

Etableringsøkonomi 
o Lyd til hal 

Frank/Søren 
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Sættes op i morgen torsdag 

d. 7.2.2019 

o Garderober 

Vi behøver ny 

garderobeløsning. 

o Varslingsanlæg 

Vi skal have et 

varslingssystem i huset 

for at overholde 

lovgivningen. 

o Ringeklokke 

o Legeplads 

Vores legeplads fra 

Simon Hansensvej 

bliver flyttet. Måske vil 

Esbjerg kommune købe 

multibanen. Vi afventer 

svar fra dem. 

o Parkeringspladser 

Når vi etablerer 

legepladsen tager vi en 

del parkeringspladser. 

Derfor arbejder vi i at 

lave nogle nye langs 

hallen ud mod 

Skyttevej. 

 

Der er taget tilbud hjem på 

diverse tiltag, så ledelsen 

og økonomiudvalget 

arbejder på sagen. 

 

Svend Erik Underbjerg 

melder, at økonomien 

hænger sammen, og der er 

ikke noget, der stikker i den 

forkerte retning. 

9. Skyttevej 29 / 

halbyggeri 

At sikre, at alle er informeret om 

status samt give en løbende 

opdatering. 

 

Halbyggeri 

De er næsten færdige. Der 

er et par småting, der skal 

efterjusteres, da det har vist 

sig 

uholdbart/uhensigtsmæssigt 

i brug. 

KS dokumentation mht. 

hulmuren følges der op på 

løbende. 

 

Der er ikke opsat solceller, 

da beregningerne viser, at 

det ikke er nødvendigt ift. 

energirammen. 

Faglokaler 

Frank/Søren 
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ST skoleinventar kommer 

til tjek i uge 8. 

Derefter CM byg. 

 

Legeplads 

Se tidligere punkt. 

 

Trine Lynddahl: Hvordan 

fungerer det i det daglige? 

Janne Puggaard: Vores egne 

haller fungerer super godt, men 

der er langt, når vi skal i 

fritidscentret. 

 

Gåturen til svømmehallen er 

også lidt lang for små gå-ben. 

 

Til hjemkundskab kører 

eleverne enten på løbehjul eller 

cykel. 

10. Støtteforeningen At videregive vigtigt information om 

støtteforeningens virke 

 

Fællesspisning d. 27.2 

Givet Ipads til Faglig løft. 

Tilskud til kørsel til 0.klasse, 

teatertur i Esbjerg. 

Jannie & Ruth 

11. Personale At videregive information fra 

personalegruppen, der har relevans 

for bestyrelsen. 

 

Siden sidst 

Flytningen har fyldt meget. Vi 

har været brugte, det har været 

hårdt. Men der har været god 

støtte i ledelsens måde at 

håndtere det på. 

Det var også fedt at møde så 

meget opbakning fra 

forældrene. 

Janne 

12. Evt.  Har vi hængepartier, som kræver en 

opsamling? 

Skal vi have sæbedispensere op 

i vores omklædningsrum? 

Frøsløb 2019. Trine Lynddahl 

er i gang med et samarbejde 

med Keld Vestergaard og 

Kasper de Place. 

Alle 

13. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med punkterne? Er 

der tilhørende bilag? Hvem er 

ansvarlig for punktet? 

 Budget 2019 

 Forældrekredsmøde 2019 

 Trivselstimer 

 Cykelindkøb 

 Holdning til om klasser på 

et bestemt tidspunkt skal 

blandes, når der er to 

klasser på trinnet. 

 Undendørsarealer 

fremadrettet 

Alle 

 

Tak for et godt møde. 


