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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 

tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00-21.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten 

2.Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Søren Ernst 

Lüdeking, Erik Nielsen, Frank Holm, 

Kasper de Place, Maria Lauritzen, 

Gitte Quitzau, Janne Puggaard, Jannie 

Frandsen og Trine Lynddahl og Ruth 

Bruun. 

Afbud: Trine Lynddahl 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referater 

 De seneste referater godkendes og 

underskrives 

Karsten 

4. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

Planlægning af kommende skoleår 

godt i gang – dog sat lidt i bero disse 

dage pga. COVID-19 planlægning. 

Søren 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

Vi skal være OBS på diverse 

deadlines overholdes, også i denne 

COVID-19 tid. 

Karsten 

6. Genåbningens 2. 

fase  

At fastlægge de 

overordnede rammer. 

En drøftelse på grundlag af et oplæg. Søren 

7. SFO udmeldelse 

(forældrehenvendelse 

henvendelse) 

At beslutte hvordan 

udmeldelseskriterierne 

skal være under 

Corona-krisen 

En drøftelse med udgangspunkt i 

forældrehenvendelse. 

Vi fastholder vores procedure, Søren 

Ernst Lüdeking kontakter forælderen. 

Karsten 

8. Penge retur til 

elever/forældre i 10. 

klasse 

At beslutte hvordan 

bestyrelsen forholder 

sig til henvendelserne 

om at refundere en del 

af skolepengene i 

forbindelse med 

aflysningen af turen til 

NY. 

En drøftelse med udgangspunkt i 

henvendelserne. 

75 % er Statens penge. 

Vi tager ikke ekstra betaling for den 

ekstra undervisning, der kommer til at 

være i den planlagte læseferie. 

Der er ikke en forældrebetaling som 

opsparing til turen. Turen er en del af 

skolepengene. 

Force majeure. 

Søren Ernst Lüdeking og Gitte 

Quitzau undersøger, hvad andre skoler 

i vores netværk gør, og tager igen 

kontakt til DP for at sikre 

lovgrundlaget. 

Karsten 

9. Placering af 

forældrekredsmøde. 

At beslutte hvornår 

forældrekredsmødet 

skal placeres eller at 

udsætte beslutningen. 

Det skal holdes med fremmøde, så vi 

er afhængige af retningslinjerne – og 

disse er ikke fastlagt endnu. 

Der bliver indkaldt med tre ugers 

varsel, når vi har mere information 

Karsten 

10. Nyt fra de ansatte  

 

Første fase er kørt fint ind nu. Alle er 

trygge, og det fungerer. Også at man 

kan være på legepladsen på skift. 

Det gør dog, at nogle lærere ikke har 

ret meget pause, så det ønsker vi, at 

der ses på, inden alle møder ind på 

mandag. 

Janne 
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Vi vil gerne gøre opmærksomme på, 

at undervisningen ikke når samme 

faglige højde, som vi plejer grundet 

håndvask, afspritning, udeskole og 

forskudte pauser. 

Det har været vanskeligt at være delt i 

to lokaler. Hvis vi bliver ramt af 

COVID-19 igen, så ville det være 

dejligt med flere to-lærer-timer. 

Det ville gøre forskel, hvis vi havde 

mere udeareal. 

11. Nyt fra 

Støtteforeningen 

 Fællesspisninger er naturligvis aflyst 

resten af skoleåret, grundet COVID-

19. 

Der er lavet datoer for arrangementer 

kommende skoleår 

Jannie og 

Ruth 

12. Evt  

 

Søren Ernst Lüdeking og Karsten Høy 

melder datoer for kommende 

skolebestyrelsesmøder ud. 

 

 

Tak for et godt møde. 


