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Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

Torsdag den 20. juni 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, Trine Lynddahl, 

Jannie Frandsen, Ruth Bruun, 

Frank Holm, Kasper de Place, 

Ulrik Rogge, Søren Ernst 

Lüdeking, Janne Puggaard, Gitte 

Quitzau, Maria Lauritzen. 

Afbud: Erik Nielsen. 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referat fra sidste møde 

(28. maj) 

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 (skole/SFO). 

323/139 

 Børnekonventionen i 

forbindelse med udmeldelse. 

Vi har en handleplan, men der 

tilføjes, at vi også hører 

barnets perspektiv. 

 Markedsføring 

Vi har haft et produktionshold 

på besøg i dag. De 

interviewede nogle elever, og 

har filmet rundt på skolen. 

Det skal resultere i nogle 

reklameindslag på forskellige 

platforme henover sommeren.  

 Skoleårets planlægning 
(herunder justering af 

fagudbud) 

Der er i dag sendt massive 

mængder information ud til 

lærerne. Så næste skoleår er 

planlagt. 

Grundet nyt lovgrundlag er 

kommende skoleår er planlagt 

med nye fag/antal lektioner; 

7.kl. madkundskab, som skal 

afsluttes med eksamen 

slutningen af 8.kl. 

9.kl. en lektion mere i idræt 

med mulighed for fokus på 

Søren 
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teoriundervisning. Samt en 

ekstra lektion i historie. 

Valgfag i overbygningen, som 

vi har kendt det tidligere, 

falder fra grundet det nye 

lovgrundlag. 

 Budget for indvielse 

Linette Riber kommer og 

laver stump, hvor alle kan 

deltage. Laurids Schmidt 

sørger for maden. Hans får 

hjælp fra kommende 6.a. Der 

bestilles økologisk saft. 

Ca. 32.500,- dkk alt i alt.  

Søren Ernst Lüdeking sørger 

for at sende indbydelse ud. 

 Fraflytning Seminariehuset 

Sønder Farup Maskinstation 

har ordnet udearealet. 

Søren Ernst Lüdeking er i 

kontakt med gulv- og 

malerfirmaer for at få tilbud 

hjem. 

 Udendørsarealer 

fremadrettet 

Der er nedsat et 

legepladsudvalg med Brian 

Jørgensen, samt en lærer og 

en SFO medarbejder. 

 Tilbagemelding vedr. 

kontor/administration 

Der nogle hængepartier. For 

at rette op på dette kommer 

Svend Erik Underbjerg i 

starten af august for at 

indhente og hjælpe.  

Så det kører ikke helt endnu, men 

det håber vi, at der bliver rettet op 

på med denne indsats 
5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden 

 ”Lærer for en dag” - 25. 

sept. 

Der er kommet én tilmelding. 

Så vi sender det ud igen. 

 Skiklub (status bestyrelse) 

Der har været én 

tilbagemelding. Hun er blevet 

henvist til Mikkel og Helle fra 

skiklubben. 

 Indkøb af cykler 

Bestyrelsen vil gerne have en 

tilbagemelding fra lærerne om 

nødvendigheden. 

Karsten 
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Så det kommer på dagsordenen på 

lærerådsmødet 1. juli 
6. Andenbehandling af 

vedtægter. 
Endelig godkendelse af 

og bestyrelsens 

underskrifter på 

vedtægterne 

Vedtægterne er godkendt, hvis 

der ikke har været indvendinger 

siden sidste bestyrelsesmøde. 

De er godkendt. 

Søren 

7. Økonomi At holde bestyrelsen 

orienteret om den 

økonomiske udvikling 

Opfølgning på skolens økonomi 

i forlængelse af bygge- og 

økonomiudvalgsmødet. 

Vi har ikke kvartalsopfølgning, 

men Svend Erik Underbjerg 

fortæller, at vi ligger os godt op ad 

budget og til den gode side 

Karsten 

8. Byggeri At orientere bestyrelsen 

om hvordan 

beslutningsgrundlag 

tilvejebringes. 

Orientering om processen i 

forlængelse af Bygge- og 

økonomiudvalgsmødet. 

Vi skal have bygget et 

madkundskabslokale grundet 

lovkrav om faget som 

eksamensfag efter 8.klasse, samt 

vi ønsker at undersøge, hvad det 

vil koste at få hallen gjort lovlig 

til at rumme over 150 mennesker. 

Ledelsen tager kontakt til Esbjerg 

Realskole angående deres 

erfaringer iht bygning af 

faglokalet. Samt retter 

henvendelse til ST skoleinventar i 

første omgang. 

Frank Holm tager kontakt til Finn 

Boysen angående hallen. 

Karsten 

9. Forberedelse af 

visionsdagen 

At afklare 

bestyrelsesmedlemmernes 

forventninger til 

visionsdagen 

Der tages en runde, hvor hvert 

bestyrelsesmedlem melder sine 

forventninger ind (behandles 

igen på næste møde) 

 Hvad de ansatte værdsætter 

ved skolen – forskellige 

perspektiver ind på det, men 

ud fra deres perspektiv. 

 Værdier/elevtal – hvor vil vi 

hen? Hvad vil vi. Børnehave? 

Klub? 

      Skoledagens sammensætning. 

Er dagen som den skal være – 

f.eks. længden af pauserne. 

 Hvad sigter vi efter i 

hverdagen? Grundregler 

(ikke strategi og elevtal). 

 Hvordan ser lærerne 

skolen fremadrettet? 

 Størrelse – herunder evt. 

køb af børnehave. 

Karsten/Søren 
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 Visioner, værdier: ”Den 

enkelte elev skal nå som 

evner rækker…”. jeg vil 

gerne tale om, hvad det 

er, vi har en plan om, og 

hvordan kan vi leve op til 

dem? 

 Drøfte hvad vores 

ambition er omkring 

læring. Drøftelse om 

ambition om størrelse på 

skolen.  

 Hvor stor skal skolen 

være? En langsigtet 

strategi over, hvordan vi 

fortsat er en god skole. 

 Hvordan laver vi bedst en 

god skole med meget 

læring? Og noget som 

udskiller os fra de andre 

skoler. 

Hvad er vi gode til? Hvorfor har 

forældrene valgt os? 

10. Støtteforeningen At videregive vigtigt 

information om 

støtteforeningens virke 

Vi har afholdt Fællesspisning, 84 

betalende gæster, overskud på ca. 

1800,- dkk. 

Super hyggelig aften. 

Næste arrangement i august. 

Der er penge i kassen, så lærerne 

er velkommen til at søge, hvis der 

er ønsker 

Jannie/Ruth 

11. Personale At videregive information 

fra personalegruppen, der 

har relevans for 

bestyrelsen. 

Vi har haft travlt med prøver og 

censorater, så jeg har ikke noget 

med. 

Vi er stolte over vores 

afgangselever. Vi får gode 

tilbagemeldinger fra vores 

censorer på, at eleverne er 

velforberedte og høflige. 

Men ellers er der så småt ved at 

være feriestemning. 

Vi går glade på ferie 

Janne 

12. Evt. Har vi hængepartier, som 

kræver en opsamling? 

Sommerfest afholdes ude ved 

Laurids kl. 17.00. Karsten Høy 

kigger forbi. 

 

13. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der 

tilhørende bilag? Hvem er 

ansvarlig for punktet? 

 Elevernes afgangskarakterer 

for 2018 og 2019. 

 Evaluering af ”trivselstimer” 

 Ventelister 2020 

 Cykler 

 Kostpolitik 
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14. 

Resultatlønskontrakter 

 Drøftelse kun for de 

forældrevalgte i bestyrelsen. 
Karsten 

 

Næste møde er: tirsdag d. 20. august 

Tak for et godt møde. 


