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Referat af bestyrelsesmøde Riberhus Privatskole 

Mødet holdes via Google Meet 

Mandag den 27. april 2020 kl. 17.00-18.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy 

Gitte Quitzau er referent 

 

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. 

Gitte 

3. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

 

 Status fra Skyttevej 

Opstarten her i Coronatiden er gået 

over forventning. Det viste sig, at det 

var klogt at starte i etaper. 

Alle har valgt at aflevere deres barn, 

så det tager vi som en tillidserklæring 

til vores plan. 

I forhold til undervisningen går det 

godt. Det har været godt vejr, så 

mange har kunnet være ude. 

Vi har en del lektioner, hvor der er to-

lærer ordning. Der er også ekstra 

støttepersoner på. 

Lærerne er gode til at løfte opgaven. 

Det er en udfordring at balancere 

mellem ”børn er børn” og 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger. 

 Status fra fjernundervisning 

Eleverne skal møde ind nu til hver 

lektion. Det fungerer rigtig fint. Det er 

en hjælp for de fleste elever, at de skal 

møde ind. 

Mange elever savner skolen og 

hinanden. 

Vi krydser fingre for, at vi kan få de 

store elever tilbage, men vi ved ikke 

mere pt. 

 Corona-økonomi 

o SFO 

En ekstra pædagogmedhjælper, ca. 

75.000,- dkk 

o Skole 

Ca. 140.000,- dkk til bl.a. ekstra 

lektioner grundet aflyst brobygning 

8.kl, aflyst NYC 10.kl, samt aflyst 

læseferieperiode. 

o Rengøring 

Ca. 15.000,- dkk til ekstra rengøring, 

1,5 time /dagen 

o Indkøb 

Søren 
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Ca. 40.000,- dkk til bl.a. sprit, sæbe, 

vådservietter, engangshåndklæder 

I alt ca. 300.000,- dkk 

o Hjælpepakker 

Vi ved ikke så meget endnu, men der 

kan komme noget ala Fripladspakken 

til forældre. 

Rengøring. 

Merudgifter SFO 

Måske får vi penge retur fra aflyste 

rejser. 

 Kommende skoleår 

o Elevtal 

22 ledige pladser kommende skoleår. 

o Nye rejsedatoer og -mål 

Grundet antallet af klasser kommer 

7.a og 7.b på vildmarkstur sammen i 

august, mens 8.kl kommer afsted selv 

i maj 2021. 

Hamborg 10.kl er lavet om til en tur 

med klasseledelsen til Århus. 

Berlin 9.kl er lavet om til en tur langs 

vestkysten med den tyske besættelse 

som omdrejningspunkt, så tysklæreren 

er med. 

8. og 9. klasses turen til Tjekkiet er 

flyttet fra oktober 2020 til april 2021. 

o Nyansættelse 

21 ansøgere. Tre til samtale. Enigt 

ansættelsesudvalg om den valgte 

kandidat. 

o Fagfordeling 

Lærerne har i dag fået vores bud. 

o Lektiekalender 

Nogle af vores annoncørere har meldt 

fra.  

 Alternativ til skolefest 

Vi får nok ikke lov at samle 800 

mennesker i juni, så vi tænker i 

alternativer evt. lave et ”fælles” 

event/løb rundt i Ribes gader. 

Måske skal vi prioritere 

afgangsklasserne, hvis vi må. Vi 

afventer retningslinjer. 

Deltagelse i ”Stafet for livet” måske 

en idé. 

 Madkundskab 

Vi bør udskyde byggeperioden til start 

1. juli, grundet Corona/pladsmangel, 

da det vil betyde at nuværende 

undervisningen skal ske midt i 

området, hvor de bygger. 

4. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

 

 Henvendelse fra forældre vedr. 

venteliste 

Vores procedure står på hjemmesiden, 

og den må vi henvise til. 

 Forældrekredsmøde 

Karsten 
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Det er stadig uvist, hvornår det kan 

afholdes. 

 Udearealer 

o Nørremarken 

o Obbekærfonden 

o Jensen & Jensen 

Vi arbejder med forskellige 

perspektiver og muligheder, både køb 

og leje. 

 

Evt.  

Ulrik Rogge er trådt ud af bestyrelsen 

så 1. suppleanten træder i hans sted  

som bestyrelsesmedlem det næste år. 

5. Evt  

 

Besked fra lærerne: vi bliver bedre og 

bedre til fjernundervisningen. Rent 

fagligt synes vi det fungerer rigtig 

godt. Men socialt lider de afsavn. 

Og det kan være svært for de svage 

elever at holde struktur. 

 

 

Tak for et godt møde. 


