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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes via Skype 

Mandag den 30. marts 2020 kl. 17.00-18.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Søren Ernst Lüdeking valgt. 

Gitte Quitzau referent. 

 

Karsten Høy 

2.Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Søren Ernst 

Lüdeking, Erik Nielsen, Frank Holm, 

Kasper de Place, Maria Lauritzen, 

Ulrik Rogge, Gitte Quitzau, Janne 

Puggaard, Jannie Frandsen og Trine 

Lynddahl, Ruth Bruun og Svend Erik 

Underbjerg 

 

Afbud: Ulrik Rogge, Erik Nielsen 

 

Gitte Quitzau 

3. Generel 

orientering 

At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

 

Bilag på hvordan fjernundervisningen 

foregår pt er sendt rundt på forhånd. 

Der er ikke spørgsmål eller 

kommentarer. 

 

De økonomiske forhold under 

skolelukningen gennemgås. 

 

Vores statstilskud er afhængigt af, at 

vi opretholder forældrebetaling.  

Skolen har stadig udgifter, og alle 

elever modtager undervisning. 

Vi har børn i nødpasning. 

 

Esbjerg kommune har givet tilsagn 

om, at vi modtager tilskud til 

Førskolen, og at forældrebetalingen 

overgår til os fra 1. april. 

 

Nogle få personaler vil kunne 

pålægges at afholde ferie. 

 

Der skal påregnes ekstra udgifter bl.a. 

grundet aflyst brobygning 8.klasse og 

10. klasses New York rejse. Lærerne 

har på forhånd ikke fået tildelt 

undervisning disse dage, så de skal 

betales overtid for 

fjernundervisningen, der erstatter de 

andre aktiviteter. 

 

DPs anbefalinger for opretholdelse af 

forældrebetaling, som vi følger, 

gennemgås. 

 

De retningslinjer, vi som skole skal 

følge, kommer løbende, så det er 

svært at langtidsplanlægge, men 

Søren Ernst 

Lüdeking 
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forskellige scenarier for vedvarende 

skolelukning gennemgås. 

 

Vi fortsætter med at udvikle 

fjernundervisningen. Alle har været i 

en stejl læringskurve de seneste uger. 

Samarbejdet og dialogen er i denne 

proces essentielle elementer. 

Vi er meget opmærksomme og 

spændte på udmeldingen for opstarten 

igen. 

4. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

 

Tilbagemelding angående det grønne 

område ved Obbekærparken lyder på, 

at de har et andet tiltænkt projekt på 

grunden. Hvis det ikke bliver til noget,  

kan vi efter den 18 maj kontakte dem, 

hvis vi fortsat er interesseret i 

grunden. 

Karsten Høy 

5. Økonomi (bilag 

sendes inden mødet) 

At holde bestyrelsen 

orienteret om den 

økonomiske udvikling 

 

 Godkendelse af årsregnskab 2019 

 Godkendelse af budget 2020 

 

Årsregnskab 2019 gennemgås. 

Revisor har ingen bemærkninger.  

Det ser fornuftigt ud. Vi ligger på 

vores fine niveau, og også godt i 

forhold til sammenlignelige skoler. 

Godkendt. 

Dog bemærkning til punktet 

budgetstyring. Budgetmodellen bør 

evt. tilrettes. Det sættes på 

dagsordenen for kommende møde. 

 

Budget 2020 gennemgås og 

godkendes. 

 

Årsregnskabet sendes rundt til 

elektronisk underskrift. 

Svend Erik 

Underbjerg/ 

Karsten Høy/ 

Søren Ernst 

Lüdeking 

 

NB:  

Janne Puggaard vil gerne rose både lærerne samt ledelsen. Det er en helt ny virkelighed for alle, og hun synes faktisk 

alle hænger i for at få tingene til at køre. Alle er gode til at sparre med hinanden og forsøge at finde frem til gode 

løsninger. Søren er med sine hilsner og opkald rigtig god til at motivere, det giver overskud og motivation til at yde 

endnu mere. 

Karsten Høy bakker op om roserne til lærerne. 

Tak for et godt møde. 


