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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
torsdag den 11.oktober 2021 kl. 18.00-20.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten 

2. Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Kasper de 

Place, Jannie Frandsen, Ruth Bruun, 

Søren Nielsen, Bente Skovgaard, Gitte 

Petersen, Kim Conrad Hansen, Janne 

Puggaard, Brian Jørgensen, Gitte 

Quitzau og Søren Ernst Lüdeking 

Afbud: Bente Skovgaard, Ruth Bruun. 

Jannie Frandsen og Brian Jørgensen 

møder til punkt 6. 

Søren Nielsen gik lige efter punkt 6 

var gennemgået. 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referater 

 De seneste referater godkendes og 

underskrives 

Referatet fra forrige møde endnu ikke 

underskrevet – tages med på næste 

møde. 

Karsten 

4. Godkendelse af 

forretningsorden 

Godkendelse af 

ændringer vedtaget på 

sidste møde. 

Gennemgang af de ændrede 

formuleringer. 

Karsten 

5. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Elevtal 

Skole 315 

SFO 124 

• Skoleparathed. ”Fokus og 

nærvær” 

Indsatsen kører. Ledelsen følger 

en klasse/deltager i møderne. 

Fysioterapeut kommer i 0.kl med 

fokus på nedregulering særligt i 

forbindelse med skift af aktivitet.  

• Status legeplads 

Der har været afholdt møde med 

byggesagkyndig fra Esbjerg 

Kommune. Skolen følger hans 

anbefaling om at indtegne et hegn, 

der forhindrer adgang til den 

nyetablerede multibane fra øst. 

Projektet bliver sendt i 

nabohøring. 

• Kommende 9. klasser 

Vi har 18 og 21 elever i vores 

nuværende 8.klasser – nogle tager 

sandsynligvis på efterskole i 9. 

klasse. De mindre klasser kan give 

en oplagt mulighed for at arbejde 

med nye faglige tiltag på tværs af 

klasserne. 

Søren 

6. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Strategi-processen 

Karsten Høy har lavet aftale med 

et firma fra Århus. Der skal 

Karsten 



Side 2 af 3 
 

holdes opstartsmøde med 

formandskabet samt ledelsen.  

• Lærerløn drøftes under et lukket 

punkt, hvor kun forældre-

repræsentanter deltager 

7. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Likviditetsstatus: Likviditeten er 

bedre end forventet pga. bedre 

resultat i 2020 og bedre 

halvårsregnskab for 2021. 

• Budgetopfølgning 2. kvartal 

/halvårsregnskab. 

Bedre end forventet: Budget kr. 

754 tkr. Halvårsregnskab: 1.323 

tkr. 

Karsten/Søren 

8. Udlån af skolen til 

klassearrangementer 

Forslag drøftes Hvis der kan etableres en digital lås på 

hallen, får hver klasse mulighed for at 

låne den til to klassearrangementer om 

året (efter kl. 18/19). Der laves en 

særlig spand med bolde o. lign. som 

bruges til klassearrangementerne. Der 

er ikke adgang til redskabsrummet. 

Dette laves som et forsøg. Der 

evalueres om et år. 

Der er en række praktiske forhold, 

som skal afklares ind ordningen kan 

igangsættes. 

Karsten/Søren 

9. Offentliggørelse af 

ventelisteplacering 

Drøftelse Punktet drøftes og behandles endeligt 

i forbindelse med strategiprocessen. 

Karsten/Søren 

10. Søskendefordel Drøftelse Punktet drøftes og behandles endeligt 

i forbindelse med strategiprocessen. 

Karsten 

11. Lærer for en dag Drøftelse Skal forældrene fortsætte med at 

varetage undervisningen af 

mellemtrinnet og indskolingen samt 

bemande SFO’en den dag (hvert 2. 

år), hvor personalet er på en 

efteruddannelsesdag? 

Jannie Frandsen koordinerer i 

samarbejde med Gitte Quitzau. 

Søren 

12. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Janne orienterer 

Esbjerg Kommune er med i 

frihedsforsøg, hvor de har forkortet 

skoledagen i indskolingen. Der er 

kommet et forslag om at forkorte 

skoledagen på Riberhus Privatskole. 

 

Mange lærere føler sig presset pga. det 

høje lektionsantal i vores normaluger. 

Vores årstimetal er ikke højere end 

gennemsnittet i folkeskolen. 

Det giver spidsbelastninger. 

Janne 

13. nyt fra 

støtteforeningen 

 Banko d. 5. november. 

Et børnearrangement er i 

støbeskeen til d. 14.1 

Jannie 

14. Evt. 

 

 Køleskabe skal væk fra gangene. 

Kommer de i klasselokalet? 

Alle 
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Vi havde besøg af brandtilsynet. 

Der er kommet nye retningslinjer, 

så vi arbejder på sagen. 

15. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten 

 

Tak for et godt møde 


