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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
Onsdag den 24. august 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, 

Jannie Aarhus, Stine Nikolajsen, 

Gitte Petersen, Tanja Kjær, Charlotte 

Wollesen, Svend Erik Underbjerg, 

Janne Puggaard, Gitte Quitzau og 

Søren Ernst Lüdeking. 

Afbud: Jannie Frandsen, Svend Erik 

Underbjerg 

Janne Puggaard – Pernille Mauritzen 

deltager som suppleant 

Gitte Quitzau 

3. Gennemgang af 

halvårsregnskab 

At videregive en status 

på økonomien 

Svend Erik Underbjerg gennemgår 

halvårsregnskabet 

 

Grundet afbud fra Svend Erik 

Underbjerg gennemgår Karsten Høy 

halvårsregnskabet. 

Svend Erik 

Underbjerg 

4. Godkendelse af 

referat 

 Det seneste referat godkendes og 

underskrives (30. maj) 

Godkendt 

Karsten Høy 

5. Godkendelse af 

forretningsorden 

 Forretningsordenen, som blev 

gennemgået og justeret på det seneste 

møde, godkendes og underskrives. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

6. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Elevtal 

324 i skolen 

 130 i SFO 

o 9. og 10. klasse, 21elever 

i 9.kl og 19 måske 18 

elever i 10.kl. Vi har 

igangsat marketing rettet 

mod disse klasser. 

3 elever i 9.klasse meldte 

sig ud efter 

sammenlægningen.  

• Infoaften 29. august 

• Sammenlægning af de to 9. 

klasser 

Vi fulgte antallet af elever det 

sidste halvår af deres ottende 

skoleår, da det var to små 

8.klasser. Lige op til 

sommerferien kommer de sidste 

udmeldelser, og vi lander på 24 

elever. Samtidig får vi en 

læreropsigelse. 

Dette gør at vi beslutter at lægge 

klasserne 8.a og 8.b sammen til 

9.a og laver nye skemaer til alle. 

• Nyt trådløst netværk etableret 

Søren Ernst 

Lüdeking 
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• Justeringer i forlængelse af 

brandtilsyn foretaget. Printere, 

køleskabe samt sofaer flyttet fra 

gangarealer. 

 Nyt besøg af brandtilsynet i dag – 

alt godkendt.  

• Første skoledag 

Vi prøvede noget nyt i år, som vi 

oplevede som en god modtagelse 

af de små nye elever. 

• Status legeplads 

Der er et par få ting, der mangler 

færdiggørelse og dermed 

godkendelse.  

 

Søren Ernst Lüdeking har haft 

besøg af repræsentant fra Esbjerg 

kommune Vej og Park angående 

krydsning af Skyttevej.  

7. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Grunden på Sportsvej. 

Vi har holdt møde med 

repræsentant fra Ribe 

Fritidscentret.  

• Hallen ved tidligere 

Nørremarkskolen. 

Søren Ernst Lüdeking følger 

processen. 

Det er besluttet på byrådsmøde, at 

hallen skal sættes til salg. 

• Strategiprocessen 

o Workshop 1: 21. sept. 

o Workshop 2: 25. okt. 

 

Karsten Høy 

8. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 

Fra bygge- og økonomiudvalget 

Se ovenstående 

Karsten 

Høy/Søren 

Ernst 

Lüdeking 

9. Formandens 

opgaver 

At bestyrelses-

medlemmerne får et 

nærmere kendskab til 

formandens opgaver, så 

en afløser for Karsten 

Høy ved, hvad rollen 

indebærer. 

 

Karsten Høy giver et indblik i sine 

opgaver og den tid, der skal afsættes 

til dem. 

Generalforsamling herunder 

beretning. 

Et årligt formandsseminar tilbydes. 

Årligt årsmøde tilbydes. 

Sparring med skoleleder.  

LU samtaler. 

Deltagelse i bestyrelsesmøder – også 

gerne et formøde med skolelederen. 

Underskrive diverse dokumenter, men 

hæfter ikke. 

Skriv til nyhedsbrev. 

Henvendelser fra forældre hen over 

året – ca. 5-6 stykker om året. 

Ansvarlig for bestyrelsen. Samtaler 

med bestyrelsesmedlemmer samt 

ledelse. 

Alt i alt omkring 2 – 3 timer/ugen. 

Karsten Høy 
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10. Bestyrelses-

medlemmernes 

baggrund 

 

En indledende drøftelse Skal vi åbne for, at medlemmerne i 

bestyrelsen ikke nødvendigvis skal 

være forældre på skolen? 

Karsten Høy 

11. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

 

Vi er kommet godt i gang. Der er en 

god stemning. 

Snakken i pauserne går lidt på: 

• Vi oplever umiddelbart flere 

elever i indskolingen, der er 

udfordret på skoleparathed  

• antallet af lektioner i udskolingen 

er højere end naboskolerne 

 

SFO’en 

God stemning i SFO’en. 

Brian P har overtaget flere 

administrative opgaver, og gør det 

rigtig godt. 

Janne 

Puggaard –  

Pernille 

Mauritzen 

12. Nyt fra 

støtteforeningen 

 

 Vi skal have markedsført 

støtteforeningen bedre – også i 

lærergruppen.  

Jannie  

13. Evt. 

 

 Kan vi gøre noget for at knytte 7. og 

8. årgang til Riberhus, så chancen for 

at de bliver på skolen er større? 

Alle 

14. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

 

  Karsten Høy 

 

Tak for et godt møde. 


