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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes vi Google Meet  
onsdag den 27. januar 2021 kl. 19.00-21.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten Høy 

2.Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Kasper de 

Place, Maria Lauritzen, Jannie 

Frandsen, Ruth Bruun, Søren Nielsen, 

Bente Skovgaard, Trine Lynddahl, 

Gitte Petersen, Janne Puggaard, Gitte 

Quitzau og Søren Ernst Lüdeking. 

Inviteret: Sanne Konstmann 

Gitte Quitzau 

3. Godkendelse af 

referat  

 Referat godkendes. 

 

Godkendt. 

 

Karsten Høy 

4. Udeområder/ 

legeplads 

Præsentation af 

projektet 

Sanne Konstmann viser det projekt, 

der er blevet til efter input fra arkitekt, 

legepladsproducenter, elever og 

ansatte (bilag rundsendt) 

Sanne 

Konstmann 

5. Nyt fra skolelederen At orientere bestyrelsen Tak for fødselsdagsgaven. 

318 elever i skolen  

120 i SFO 

Søren Ernst Lüdeking har ringet rundt 

til alt personalet. Der er også løbende 

kontakt til nogle familier. Vi har nogle 

børn, der har brug for ekstra støtte, de 

møder op nogle timer på skolen. 

Vi har set frem i kalenderen med 

COVID 19 briller f.eks. praktikanter, 

fastelavn, projekt mm - der er pt. 

oftest tre scenarier i spil, så der er en 

del bolde i luften hele tiden. 

Personalet bliver indkaldt til MU- 

samtaler nu her.  

Evalueringen af folkeskolereformen er 

kommet. Det er spændende læsning. 

Bl.a. viser konklusionen, at eleverne 

ikke er blevet dygtigere af at have 

flere timer. Det kan vi måske bruge ift. 

vores skole og fremtidig planlægning. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

6. Nyt fra formanden At orientere bestyrelsen • Strategiproces 

Vi skulle have haft besøg af en 

ude fra, men Karsten Høy 

vurderede, at der var nok på 

programmet, så det er udsat. 

• Forældrehenvendelse 

Karsten Høy informerer. 

Karsten Høy 

7. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Budgetopfølgning 3. kvartal  

Gennemgået af Karsten Høy. 

Overskud større end 

budgetteret - specielt pga. 

diverse COVID 19 følger 

 

Karsten 

Høy/Søren 

Ernst 

Lüdeking 
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• Fuglereden 

Vi har afgivet vores bud. Esbjerg 

kommune skal have det med på 

deres Økonomiudvalg. Så vi 

afventer Esbjerg kommune. 

• Budget 2021 fremlæggelse og 

prioriteringer. 

Der er budgetteret med et 

overskud på ca. 1,4 mil. dkk. 

o Styrkelse af indskolingen 

(bilag vedhæftet) 

Søren Ernst Lüdeking 

gennemgår forslaget. 

o Indendørs læringsmiljøer 

(bilag vedhæftet) 

Søren Ernst Lüdeking 

gennemgår forslaget. Det 

godkendes til at 

iværksættes med det 

samme. 

o Legeplads 

Søren Ernst Lüdeking skal 

gå videre med at finde en, 

der kan styre etableringen 

en af legepladsen. 

Udgangspunktet er at den 

skal bygges så hurtigt som 

muligt. 

 

Svend Erik Underbjerg 

skal regne på, hvordan 

processen kan køre ift. 

økonomien.  

8. Dannelsesrejser Retningslinjer for 

foråret 2021 

Status på planlægning / deadline / 

covid-19 

Det er stadig ikke tilladt at tage på 

lejrskole. Der sendes information ud 

om, at alle udlandsrejser i dette 

halvår er aflyst. 

Vi forsøger booke noget i DK, men 

stadig med forbehold for afmeldings- 

politikker mm. 

Karsten Høy 

9. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Vi er gode til at bruge de erfaringer, 

vi har draget sidst, vi var lukket ned. 

Meet fungerer rigtig godt. Specielt ved 

de store elever.  

Nogle i personalet er bedre til at 

trives i dette end andre. Nogle har 

mange timer online, andre ikke. 

Alle mangler det sociale og at se og 

være sammen med eleverne og 

kollegaerne. Ja, de savner 

dagligdagen. 

Der kan være tekniske udfordringer, 

men mest på elev siden. 

Janne 

Puggaard 
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10. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Intet nyt Jannie 

Frandsen og 

Ruth Bruun 

11. Evt.  Datoen til mødet i marts skal lige 

tjekkes. 

Alle 

12. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten Høy 

 


