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 Referat af bestyrelsesmøde på Riberhus Privatskole 

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00-21.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

 Indkaldte: Karsten Høy, Søren Ernst 

Lüdeking, Erik Nielsen, Frank Holm, , 

Maria Lauritzen, Ulrik Rogge, Gitte 

Quitzau, Jannie Frandsen og Ruth 

Bruun. 

Pernille Mouritzen deltager i Janne 

Puggaards sted qua sin rolle som TR-

suppleant. 

Afbud; Kasper de Place, Janne 

Puggaard og Trine Lynddahl. 

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 

SFO: 111 

 MUS-samtale 

Søren Ernst Lüdeking og Gitte 

Quitzau har afholdt samtaler med 

alle TAP medarbejdere samt 

lærerne. Vi mangler to lærere, den 

ene pga. sygdom den anden 

grundet en dobbeltbookning. 

Der er stor tilfredshed. Alle 

oplever en god stemning. 

Vi har lavet en indsats med en 

lærer som fagvejleder i dansk og 

matematik, hvilket får stor ros. 

 APV 

Lavet på personaledag. Fokus er 

at gøre personalerummet mere 

hyggeligt, at forbedre 

køkkenfaciliteter og indsats hvis 

en personale ikke trives. 

 Samfundsansvar 

Der er kommet mere fokus på 

skolernes ansvar her grundet den 

politiske stemning ift privatskoler 

pt. Vi arbejder på et samarbejde 

med det ene af vores 

ledernetværk. 

 

Søren 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

 

Mail fra DP angående resultatløn og 

vederlag. 

Karsten 
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6. Økonomi At holde bestyrelsen 

orienteret om den 

økonomiske udvikling 

 

Svend Erik Underbjerg har været 

herinde og arbejde i uge 7. På mødet i 

marts, modtager vi kvartalsregnskab 

samt 2020 budget. 

Karsten/ 

Søren 

7. Visionsdag Opsamling visionsdag  Efter oplæg fastlægges proces for det 

videre arbejde på bestyrelsesniveau. 

Søren Ernst Lüdeking gennemgår 

opsamlingen fra dagen. 

Der var bred enighed om, at 

visionsdagen havde været udbytterig, 

og der var et ønske om, at der afvikles 

møder for bestyrelsesmedlemmer og 

ansatte med ca. to års interval. 

Søren Ernst Lüdeking fremlagde 

pointerne fra visionsdagen. 

Bestyrelsen tog en indledende 

drøftelse. Søren Ernst Lüdeking laver 

et forslag til, hvordan de input, der 

kom på visionsdagen, kan behandles i 

bestyrelsen.  

  
Det er vigtigt, at legepladsen skal 

prioriteres højt.  

Måske høre om vi kan leje 

legepladsen ved Fuglereden i 

førskoleperioden. Søren Ernst 

Lüdeking tager action på det. 

Søren 

8. Forældrekreds-

møde 

Planlægning   Program 

 Hvem er på valg 

Trine Lynddahl, modtager 

genvalg 

Frank Holm, modtager genvalg 

Erik Nielsen, modtager ikke 

genvalg. 

 

Maria Lauritzen, suppleant, stiller 

op til både medlem og suppleant. 

Kasper de Place, suppleant. Skal 

spørges. Karsten Høy spørger. 

Karsten Høy spørger også efter 

mødeleder/ordstyrer. 

Karsten 

9. Støtteforeningen At videregive vigtig 

information om 

støtteforeningens virke. 

Aflyste fællesspisning da kun 5 

familier var tilmeldt. 

Jannie og 

Ruth 

10. Personale At videregive 

information fra 

personalegruppen, der 

har relevans for 

bestyrelsen. 

 

Vi synes også, at visionsdagen var 

god. 

Det fylder, at vi savner en bedre 

legeplads. 

Det går godt, og vi er glade. 

Vi har travlt i perioder, men generelt 

går det rigtig godt. 

Pernille 

10. Evt.   Corona virus. Der kommer nok 

spørgsmål angående rejse til NYC. Vi 

følger anbefalinger. 

 

Trine Lynddahl har styr på 

Tulipanløbet. Pernille Mouritzen 
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efterspørger samlingssted efter løbet. 

Vi undersøger, hvad vi kan gøre på 

sigt. 

11. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der 

tilhørende bilag? Hvem 

er ansvarlig for punktet? 

Opfølgning visionsdagen – skolens 

størrelse fremadrettet. 
 

 

Tak for et godt møde. 


