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Referat af bestyrelsesmøde på Riberhus Privatskole 

Mandag den 20. januar 2020 kl. 19.00-21.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

 Indkaldte: Karsten Høy, Søren Ernst 

Lüdeking, Erik Nielsen, Frank Holm, 

Kasper de Place, Maria Lauritzen, 

Ulrik Rogge, Gitte Quitzau, Janne 

Puggaard, Jannie Frandsen og Trine 

Lynddahl og Ruth Bruun. 

Afbud: Erik Nielsen, Frank Holm, 

Maria Lauritzen. 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde 

At vi sikrer, at alle har 

gennemlæst og kender 

alle indgåede aftaler. 

Evt. rettelser tilføjes. 

Godkendt. Gitte 

4. Generel 

orientering 

At få et fælles overblik 

og sikre, at alle er 

informeret om de 

indeholdte punkter.  

 Elevtal 

308 skole 

112 SFO 

Der er kun ledige pladser i 

nuværende 0.klasser 

 Indsats overfor ordblinde dette 

skoleår. 

Der vil snart komme information 

på vores hjemmeside om, hvad vi 

som skole forpligter os til. 

Søren 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

Forældrekredsmøde (drøftelse) 

 Skal vi gøre noget særligt for at 

få flere til at komme, eller 

afholder vi forældrekredsmøde, 

som vi plejer. 

Vi gør, som vi plejer. 

 Nyt fra bestyrelsesseminar: 

Vigtigt, at bestyrelsen følger op på 

de kritikpunkter revisoren 

påpeger.  

Vigtigt, at skolerne fokuserer på at 

drive skole og ikke f.eks. 

udlejningsforretning. 

Karsten 

6. Økonomi At holde bestyrelsen 

orienteret om den 

økonomiske udvikling 

Opsamling fra bygge- og 

økonomiudvalgsmødet 

Regnskab og budget laves færdigt i 

februar.  

Bestyrelsen ønsker at flytte årshjulet 

mht. budgettet, så de får information i 

store linjer tidligere. 

 

Snitteskur er i gang. 

Brædder i hallen er udsat. 

Indkøb af kroge til skoletasker 

godkendt. 

 

 Etablering af lokale til 

madkundskab 

Karsten/ 

Søren 
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Vi har møde med Ole Fabricius i 

morgen. 

 Grønne områder 

 Boldbaner ved Nørremarkskolen -  

der er lavet en ny lejekontrakt, der 

kører frem til sommer. De kan 

opsige kontrakten, hvis de skal 

bruge plænerne til andet. 

Grund ejet af Obbekærparken -  

De vender tilbage, når den har 

holdt møde i januar. 

Nabogrund ejet af Jensen & 

Jensen -  

De vil sælge til 1,5 mill. Kr 

 Børnehave 

Lene Hartvigsen oplyser, at 

bygningerne skal sælges. Vi bliver 

kontaktet, når den kommer i 

udbud. 

En håndværker være med til at 

vurdere værdien. 

Søren Ernst Lüdeking skaffer tal 

fra andre skoler, der har 

børnehave. 
 

7. Juleafslutning At skabe grundlag for 

endnu en god 

juleafslutning i 2020 

Korte tilbagemeldinger på: 

 Familierne møder ind direkte i 

domkirken. 

Helt fint. 

 Indholdet i afslutningen 

Det tager lang tid at sige farvel. 

Kunne vi evt. nøjes med at 

invitere nuværende forældre og 

elever. 

Det giver ikke mening at give 

hånd, når vi er så mange. 

Gode traditioner. God opførsel fra 

børnene. God tale fra Torben. 

 Porsborg 

Det fungerede fint i år. 

 

8. Skal vi tiltræde 

overenskomster med 

HK og 3F? 

Bestyrelsen tager stilling 

til om Riberhus 

Privatskole skal tiltræde 

overenskomsterne. 

Bestyrelsen beslutter, om vi skal 

tiltræde de to overenskomster på 

grundlag af en analyse af 

konsekvenserne for skolen.  

Analysen er foretaget af DP. 

Søren Ernst Lüdeking gennemgår. 

Bestyrelsen vedtager, at vi tiltræder. 

Søren 

9. Støtteforeningen At videregive vigtig 

information om 

støtteforeningens virke. 

Ikke noget nyt. Vi har møde på 

onsdag.  

Jannie og 

Ruth 

10. Personale At videregive 

information fra 

personalegruppen, der 

har relevans for 

bestyrelsen. 

Vi har haft et hyggearrangement; 

Nytårskur. Det var super hyggeligt. 

Rigtig mange deltog. 

Janne 

10. Evt.   Kommer der nogle og tjekker 

gadebelysning?  
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Politiet har umiddelbart sparket den til 

hjørne. Men vi kan selv henvende os 

til nye målinger. 

 

Parkering. Henvendelse fra nabo 

angående parkering og meget trafik på 

Falkevej. 

 

Tulipanløbet- teamet er på banen. 

11. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der 

tilhørende bilag? Hvem 

er ansvarlig for punktet? 

Forældrekredsmødet 

Opfølgning af visionsdagen 

 

 

 

Næste møde er torsdag d. 27.februar 


