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Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

Tirsdag den 20. august 2019 kl. 19.00-21.00 

Mødet afholdes på Riberhus i Mødelokalet 

 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

Karsten Høy, Søren 

Ernst Lüdeking, Erik 

Nielsen, Frank Holm, 

Kasper de Place, Maria 

Lauritzen Ulrik Rogge, 

Gitte Quitzau, Janne 

Puggaard, Jannie 

Frandsen, Trine 

Lynddahl 

 Gitte 

3. Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde d. 20. juni. 

At vi sikrer, at alle har 

gennemlæst og kender 

alle indgåede aftaler. 

Evt. rettelser tilføjes. 

 

Svend Erik Underbjerg til pkt. 4: 

assistancen, som starter i august 2019 

i forhold til bogholderiet, fortsætter 

månedsvis, indtil vi føler, at der er styr 

på alle opgaver løbende – og altså 

ikke bare i august 2019, men også de 

efterfølgende måneder. 

Gitte 

4. Generel 

orientering 

At få et fælles overblik 

og sikre, at alle er 

informeret om de 

indeholdte punkter.  

 Elevtal (skole/SFO). 

Skole 305 

SFO 111 

 Velkomstbrev fra ministeren – 
bilag 

Hun er optaget af, at alle skoler i 

DK skal tage et socialt ansvar. 

 Markedsføring - bilag (Kasper de 

Place) 

Vi har fået skabt noget 

opmærksomhed med de tre små 

film. 

 Elevfravær 2018-2019 - bilag 

 Fraflytning Seminariehuset 

Er ved at være på plads. Vi holder 

os inden for budgettet. 

 Elevernes afgangskarakterer 

2018. 

I 9.kl; 7,3 = på niveau med 

socioøkonomiskeindex. 

Vi ligger godt i forhold til 

naboskolerne. 

 

I 10.klasse; 

7,4 på Riberhus, 

landsgennemsnittet 7,0. 

Søren 
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5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

 Indvielse 

En god dag, der levede op til 

forventningerne. Positive 

tilbagemeldinger. Godt at holde 

det en søndag. 

Der er kommet pengegaver, der 

går til legepladsen. 

 ”Lærer for en dag” - 25. sept. 

Karsten Høy savner 

tilkendegivelser på, hvem der kan 

hjælpe. Maria Lautitzen, Trine 

Lynddahl, Jannie Frandsen, Ruth 

Bruun melder sig. 

Anne-Dorthe Rogge har meldt sig. 

Der kommer opslag på facebook 

angående flere voksne. Karsten 

Høy kontakter Gitte Quitzau for 

nærmere planlægning. 

Overbygningen har fået program 

tilbudt på Katedralskolen, hvilket 

vi er rigtig glade for. 

Karsten 

6. Vedtægter Justering af vedtægterne 

i forlængelse af brev fra 

STUK 28. juni 2019 – 

bilag 

De justerede vedtægter forelægges 

bestyrelsen til godkendelse og 

underskrift. 

Søren 

 

 

 

  

7. Økonomi At holde bestyrelsen 

orienteret om den 

økonomiske udvikling 

Opfølgning på skolens økonomi – 

herunder tilbagemelding vedr. 

bogholderi. 

Regnskabet er ikke klar endnu. Det 

pålægges Søren Ernst Lüdeking, at det 

er klar til næste møde.  

Karsten/ 

Søren 

8. Ventelister 2020 At vurdere hvor mange 

klasser, der skal oprettes 

til august 2020 

Ventelister og tilbagemeldinger 

præsenteres som 

vurderingsgrundlag. 

Der er kun grundlag i ventelisterne til 

at holde ved beslutningen om at starte 

2 Førskoleklasser til april 2020. 

Gitte 

9. Evaluering af 

trivselstimer 

På grundlag af formål og 

tilbagemeldinger fra 

lærerkollegiet drøftes 

punktet. 

I forbindelse med 

folkeskolereformen indførte RP 

trivselstimer i de mindre klasser. 

Lever de stadig op til formålet? 

Evalueringen på lærerrådsmødet var 

positiv. Mange er rigtig glade for den 

ekstra tid til at arbejde med trivsel. 

Timerne kan også give plads til at 

arbejde med emnerne fra de timeløse 

fag. 

Gitte/ Søren 

10. Støtteforeningen At videregive vigtig 

information om 

støtteforeningens virke. 

Fællesspisning på tirsdag.  

Der er givet et skelet, hallogen lampe 

og en globus til naturfag. 

Banko i november. 

Jannie og 

Ruth 
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11. Personale At videregive 

information fra 

personalegruppen, der 

har relevans for 

bestyrelsen. 

Lærerne har glædet sig til at komme i 

gang igen. Vi sætter stor pris på den 

start- struktur, som Gitte står for. 

Vores interne kurser på Blue Water 

Arena med de andre privatskoler var 

rigtig gode. 

Eller er der almindelig opstarts 

travlhed. 

AMR og TR vil indkalde til et 

uformelt møde med personalet ala 

trivselsmøde. 

Janne 

12. Evt.   

 

Brian Jørgensen kontakter Ulrik 

Rogge for hvilke programmer og 

arbejdsmetoder, der er gode ift vores 

tavler i klasselokalerne.  

 

13. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der 

tilhørende bilag? Hvem 

er ansvarlig for punktet? 

 At afklare 

bestyrelsesmedlemmernes 

forventninger til visionsdagen. 

 Kostpolitik. 

 Cykler. 

 

 

Tak for et godt møde. 

Næste møde er d. 23.september. 


