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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 

  
tirsdag den 25. maj 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 

Gitte Quitzau 

3. Godkendelse af 

referat  

 • Referat godkendes 

 

Karsten Høy 

4. Nyt fra skolelederen At orientere bestyrelsen • Elevtal skole/SFO 

319/121 + 20 i førskole 

• De nyansatte pædagoger 

Vi har ansat to pædagoger til start 

henholdsvis 1.6, 21 og 1.8,21. Der 

var et stort og rigtig stærkt 

ansøgningsfelt. 

• Status ”Vi styrker 

indskolingen” 

Har haft et punkt på 

lærerrådsmødet omkring 

skoleparathed. 

Vi har møde med Rasmus 

Alenkær i juni i håb om, at han 

kan være koblet til indsatsen. 

• Status Covid-19 

Det begynder så småt at vende og 

åbne mere op. Det er dejligt. 

Vi har haft en god dag med 

afgangsklasserne. 

Linjefag og valgfag kører videre 

klassevis. 

Lejrskoler og overnatning tilladt, 

men vi mangler retningslinjer. 

Skolefesten bliver ikke til noget. 

• Førskole 2022 

Gitte Quitzau oplyser om 

ventelistetallene. Bestyrelsen skal 

på mødet i august beslutte, hvor 

mange klasser Riberhus skal bestå 

af i 2022. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

5. Nyt fra 

formandskabet 

At orientere bestyrelsen • Opfølgning på henvendelse fra 

lærere 

Karsten Høy mødtes med 

lærergruppen. Det var et godt og 

konstruktivt møde. Han kunne 

berolige lærerne med, at 

bestyrelsen ikke kommer til styre 

ned i mange detaljer, men Covid-

Karsten Høy 
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19 har gjort, at de har været mere 

indblandet i beslutninger. 

• Halkapacitet 

Vi ser på muligheder for mere 

halkapacitet. 

• Forældrekredsmøde 

Der er åbnet op for, at vi må 

afholde Forældrekredsmøde. Vi 

indkalder til dette tirsdag d. 15.6 

kl. 19.00, 2021 

• Diverse 

6. Skolens økonomi Godkendelse og 

orienteringer 
• Budgetopfølgning 1. kvartal 

2021 (orientering) Bilag følger fra 

SEU 

Vi følger vores budget. 

• Likviditetsstatus pr. 30. april 

2021 (orientering) Bilag følger fra 

SL 

Kassen stemmer. 

• Tilbud på kreditforeningslån 

(godkendelse) 

Nykredit har givet os et lånetilbud 

på 2 millioner dkk. Det vil 

bestyrelsen gerne tage imod. 

Karsten 

Høy/Søren 

Ernst 

Lüdeking 

7. Legeplads Orientering fra 

udvalget 
• Gennemgang af projekt(er) 

Vi har afholdt møde med tre 

udbydere, som kom med deres 

præsentation. 

Kasper de Place, Karsten Høy, 

Ole Fabricius og Brian Jørgensen 

har møde torsdag. 

Kasper de 

Place 

8. Dannelsesrejser Retningslinjer for 

foråret 2021 
• Status på planlægning / deadline 

/ covid-19 

Lejrskoler og overnatning tilladt, 

men vi mangler retningslinjer. 

Vores 7.klasser kommer ikke til 

Kbh, men de får fire dage med én-

dagsture og fagdag. 

Introture til Tyskland til 

kommende skoleår bestilles. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

9. Inhabilitet Drøftelse • Hvordan skal 

habilitetsspørgsmål håndteres i 

bestyrelsesarbejdet? 

Det er vigtigt, at vi overholder 

loven. Derfor en god idé, at alle 

får læst op på, hvad denne siger 

omkring inhabilitet. 

 

Vi skal holde for øje, at vi bliver i 

helikopterperspektiv – og at vi 

ikke lander i følelsesbeslutninger. 

 

Det skal påpeges på møderne eller 

gerne inden møderne, hvis nogle 

oplever inhabilitet. 

Karsten Høy 
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Hvis inhabilitet påpeges, men der 

ikke er enighed i bestyrelsen, kan 

bestyrelsen stemme om dette. 

10. Strategi  Drøftelse af processen • Hvordan skal bestyrelsen 

arbejde med strategien? 

Vi afventer ny bestyrelse for at 

opstarte arbejdet igen. 

Kasper de 

Place/ 

Karsten Høy 

11. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Tilbagemeldingen fra lærergruppen 

omkring mødet med Karsten Høy er 

meget positiv. De synes, det var godt, 

at bestyrelsen stillede op til et møde 

og ville lytte. 

Men vigtigt for dem at understrege, at 

vi hver især er eksperter på hver vores 

område – og personalet er eksperter på 

undervisning og børn. 

Janne 

Puggaard 

12. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Der har været afholdt møde. Der er 

fastlagt arrangementer, der kommer i 

skolens kalender over kommende 

skoleår. 

Jannie 

Frandsen og 

Ruth Bruun 

13.  Madkundskab Madkundskab gøres til 

obligatorisk valgfag i 6. 

klasse. 

Skoleledelsen og lærerrådsmødet 

indstiller til, at madkundskab gøres til 

obligatorisk valgfag i 6. klasse. 

Begrundelse: Vi vil gerne skabe et 

bedre og mere ensartet fagligt 

grundlag, før eleverne påbegynder 

deres eksamensfag i 7. klasse 

(madkundskab afsluttes efter 8. klasse 

med eksamen). 

Indflydelse på de øvrige valgfag: I de 

øvrige valgfag (håndarbejde, krea og 

musik), vil elevgruppen være mere 

homogen, fordi aldersspændet kun går 

fra 4. til 5. klasse. Samtidig vil 

spredningen i elevernes 

forudsætninger også være mindre. 

Med den nuværende struktur oplever 

vi fx af og til i håndarbejde, at elever i 

4. klasse, som er nybegyndere, skal 

være sammen med elever fra 6. klasse, 

som har valgfaget for 2. gang. 

Indvendingen: Ved at tage 6. klasse ud 

af den normale valgfags-turnus, er de i 

mindre grad sammen på tværs af 

klasserne. 

Værdimæssig opsummering: Hvis 

indstillingen følges styrkes 

fagligheden, men vi får mindre 

samvær på tværs af klasserne. 

 

Forslaget godkendt ved afstemning.  

2 bestyrelsesmedlemmer erklærer sig 

inhabile, da de har børn i kommende 

6.kl. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

14. Evt.   Punkt til næste møde: Alle 
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- antal af klasser til 

Førskolestart august 2022. 

Beslutningspunkt. 

15. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Kasper de 

Place 

 

 


