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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
torsdag den 10. februar 2022 kl. 18.00-20.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten Høy 

2. Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Kasper de 

Place, Jannie Frandsen, Ruth Bruun, 

Søren Nielsen, Bente Skovgaard, Gitte 

Petersen, Kim Conrad Hansen, Janne 

Puggaard, Brian Jørgensen, Gitte 

Quitzau og Søren Ernst Lüdeking. 

 

Afbud: Bente Skovgaard, Janne 

Puggaard, Jannie Frandsen, Søren 

Nielsen 

Gitte Quitzau 

3. Godkendelse af 

referat 

 Det seneste referat godkendes og 

underskrives 

Karsten Høy 

4. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Elevtal 

310 

SFO 125 

• Kort status vedr. Covid-19 

Dejligt, at der ikke længere er 

restriktioner 

• Status legeplads 

Prisstigninger pga. udskydelse/sat 

i bero. Hvor skal den regning 

lande? Kontrakten skal nærlæses. 

Ole Fabricius er på sagen. 

• Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 

Blev afholdt i sidste uge, og 

behandles videre i MIO. 

• Stillingsopslag til førskolen 

Vi har fået 3 ansøgere. Fredag 

udtager Brain Jørgensen og Søren 

Ernst Lüdeking. Ruth Bruun 

deltager i samtalerne. 

• Program for personaledagen 16/3 

Rasmus Alenkær, Børnesyn. 

Margit Porsgaard, Inkluderende 

pædagogik. 

Escape Rooms og Laser Games. 

 

• Lærerlønnen. Vi ønsker at ligge 

på samme som kommunalt regi, 

men vi har svært ved at 

gennemskue tallene fra FSL, så vi 

har bedt om beregningerne bag 

tallene. 

• Markedsføring i 6760 Ribe og 

Skærbæk, så vi kan få fyldt op i 

vores klasser. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

Der er sendt information ud til jer om 

uddannelse til at arbejde i en 

bestyrelse. DP er udbyder. 

Karsten Høy 

https://www.skolejobs.dk/stilling/riberhus-privatskole/
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6. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Bygge- og økonomiudvalgsmødet 

aflyst pga. manglende indhold. 

Svend Erik Underbjerg kommer 

på skolen i uge 7 og laver 

regnskab. 

 

Søren Nielsen har sendt en mail 

angående omlægning af lån.  

Karsten Høy / 

Søren Ernst 

Lüdeking 

7. Strategi At tage stilling til den 

videre proces i 

forlængelse af 

indlægget fra Carsten 

Thyrsting (skoleleder) 

og Jakob Holst (Flying 

October) på det seneste 

møde. 

• Skal der igangsættes en strategisk 

proces med Flying October som 

tovholder? 

Ja tak. Søren Ernst Lüdeking og 

Karsten Høy tager kontakt. 

• Hvis vi vælger at gå videre med 

processen, nedsættes et udvalg, 

der skal formulere et 

kommissorium. 

Karsten Høy 

8. Forældrekredsmøde 

20. april kl. 19. 

At få formalia på plads 

og skabe overblik over 

valget til bestyrelsen. 

• Indkaldes med mindst 14 dages 

varsel (§7) 

• Tilsynsførende og revisor er 

tilsagt. 

• Dirigent? 

Karsten Høy spørger Alla 

Sørensen. 

 

Søren Ernst Lüdeking og Karsten 

Høy tager teten. 

 

• §3, Stk. 4. 

Bestyrelsesmedlemmernes 

funktionsperiode er 2 år. I lige år 

vælges 3 medlemmer og i ulige år 

4 medlemmer. Hvert år vælges for 

et år 2 suppleanter, som 

automatisk optages i bestyrelsen, 

hvis en eller flere 

forældrerepræsentanter træder ud 

af bestyrelsen 

• På valg er: 

o Kasper de Place, 

genopstiller 

o Søren Nielsen overvejer 

o Bente Skovgaard, 

genopstiller ikke 

o Kim (suppleant) overvejer 

Karsten Høy 

9. ”Lærer for en dag” 

16. marts 

En status • Hvor mange forældre er klar til at 

træde til?  

Bestyrelsen opfordres til at melde 

sig. 

Tre forældre har meldt sig. 

• Skal der tages ekstra initiativer for 

at rekruttere flere? 

 

Bør vi flytte dagen fremadrettet?  

Jannie 

Frandsen 

10. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

Janne Puggaard, Brian Jørgensen og 

Søren Ernst Lüdeking orienterer 

 

Janne 

Puggaard 

/Brian 
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de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

SFO’erne har klaret det til UG i de 5 

uger Brian Jørgensen har haft orlov. 

De glæder sig til en plan for, hvor 

SFO’en skal være så langt sigt. 

De holder øje med, hvad bestyrelsen 

beslutter mht. lærernes løn. 

 

Vi har også været ramt af covid i 

rengøringen. Det har givet lidt 

udfordringer ind imellem. 

 

Efter MU-samtaler er det besluttet, at 

kontorpersonalet flytter til andet 

kontor ind imellem for at undgå for 

mange afbrydelser. 

 

Randi Brixgaard og Søren Ernst 

Lüdeking skal mødes med Svend Erik 

Underbjerg angående budgetlægning. 

Jørgensen/ 

Søren Ernst 

Lüdeking 

11. nyt fra 

støtteforeningen 

 Fællesspisning 9.marts Jannie 

Frandsen 

12. Evt. 

 

 Tulipanløbet 2022 onsdag 11.5 

Karsten Høy spørger efter tovholdere. 

 

Elevrådets deltagelse i vores møder 

bør sættes i system. 

Alle 

13. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten Høy 

 

Tak for et godt møde 


