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 Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
tirsdag den 30. november 2021 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, Gitte Quitzau, Brian 

Jørgensen og Søren Ernst Lüdeking. 

Derudover deltager Svend Erik 

Underbjerg under pkt. 4. 

Afbud: Bente Skovgaard, Svend Erik 

Underbjerg. 

Brian Jørgensen møder ind til punkt 6. 

Gitte Petersen møder ind til punkt 9. 

 

Gitte Quitzau 

3. Godkendelse af 

referat 

 Det seneste referat godkendes og 

underskrives 

Karsten Høy 

4. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Budgetopfølgning 3. kvartal 

Det ser godt ud. 

• Budget 2022 forelægges 

bestyrelsen 10. januar 

• Fra økonomiudvalget 

Feriepengeforpligtelse indbetales 

Karsten 

Høy/Søren 

Ernst 

Lüdeking 

5. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Elevtal 

313 

SFO 124 

• Status legeplads 

      Rambøll laver beregninger på 

      nedsivning af regnvand. 

• Karakterer ved afgangsprøver 

2021 

Søren Ernst Lüdeking gennemgår 

tallene. Det var et specielt 

prøve/eksamensår, da 

standpunktskarakteren blev 

ophøjet til prøvekarakter, hvis 

førstnævnte var højere. 

Og da der kun var én 

afgangsklasse er det et tyndt 

grundlag at lave statistik på. 

• Ny overenskomst for lærerne 

Dette betyder, at TR skal 

inddrages/høres mere end tidligere. Vi 

laver en plan over dette forløb. 

 

• ”Lærer for en dag” afholdes 16.  

marts 

Rasmus Alenkær kommer og 

holder et oplæg for personalet. 

 

Søren Ernst 

Lüdeking 
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• I uge 1 vurderer ledelsen, hvilke 

rejsemål, der er realistiske for 

eleverne i 8.-10. klasse i foråret og 

kommer med en indstilling til 

bestyrelsen på mødet den 10. 

januar. 

• Besøg af arbejdstilsynet 22. 

november 

Det var en god oplevelse. De var 

meget optaget af det psykiske 

arbejdsmiljø. Vi får et påbud 

angående kemiske stoffer i 

fysik/kemi, da der er kommet nye 

retningslinjer. 

6. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Strategi-processen 

Flying October samt Carsten 

Thyrsting, skoleleder fra Esbjerg 

Realskole, kommer og 

gennemgår, hvilken strategiproces 

de har gennemgået. 

Karsten Høy 

7. Offentliggørelse af 

ventelisteplacering 

Mulighed for at 

præsentere model. 

Hvis der er nogen, der kan præsentere 

en skudsikker model for tidligere 

offentliggørelse af de kommende 

elevers placering på ventelisten, kan 

det ske under dette punkt. 

Karsten Høy 

8. Besked til forældre 

om optagelse i 

førskolen 

Præsentation af model i 

forlængelse af tidligere 

drøftelse 

Baggrund: Der er givet udtryk for, at 

det vil være en lettelse for forældrene, 

hvis vi giver besked før sommerferien. 

Det kan lade sig gøre med følgende 

procedure: 

Jan./feb.: Forældre spørges, om de 

fortsat ønsker, at deres barn skal starte 

i førskolen året efter. 

Marts: Den siddende bestyrelse tager 

stilling til antallet af førskoleklasser 

for det efterfølgende år. 

April: Der sendes information ud til 

forældrene 

Søren Ernst 

Lüdeking 

9. Søskendefordel Drøftelse Mulighed for at stille spørgsmål og 

dele tanker i forlængelse af drøftelsen 

på sidste møde. 

 

Det er af tidligere bestyrelse besluttet, 

at det skal belønnes at melde sit barn 

hurtigt ind, fremfor man skal have en 

fordel ved at have søskende på skolen. 

Begge modeller kan opleves 

fordelagtige alt efter 

familiesituationen. 

Karsten Høy 

10. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Janne orienterer 

Lærerne er glade for den nye 

overenskomst. De forventer, at de kan 

blive hørt mere. 

 

Det vendes, hvordan vi får de andre 

ansattes stemme bragt til 

bordet/møderne her. 

Janne 

Puggaard 
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Skal det i stedet være et medlem fra 

MIO eller AMR? Eller skal der 

overhovedet være en repræsentant 

med til alle møder? 

 

Ordlyden i vores 

vedtægter/forretningsorden kan tages 

op til drøftelse. 

11. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Banko var en stor succes.  

Der kommer et arrangement i 

januar. 

Det er rigtig rart at se så mange 

tilmeldte. 

 

Karsten Høy sender her en stor tak 

til Støtteforeningen for deres 

kæmpe indsats. 

Jannie 

Frandsen 

12. Evt. 

 

 Hvor står vi mht., at klasser må 

låne hallen.  

Vi har fået en pris på låse 

løsningen, så det kan sættes i 

værk, når låsesmeden har tid. 

 

På kommende møder sættes Brian 

Jørgensen og Søren Ernst 

Lüdeking på punktet ”Nyt fra 

ansatte” så alle personalegrupper 

bliver repræsenteret. 

Alle 

13. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten Høy 

Tak for et godt møde 

 


