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Referat 

Bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
tirsdag den 22. marts 2022 kl. 18.00-20.00 

Punkt Formål Referat 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, Svend Erik Underbjerg, 

Brian Jørgensen, Gitte Petersen og 

Søren Ernst Lüdeking. 

Gitte Q 

3. Godkendelse af 

referat 

 Godkendt og underskrevet. Karsten 

4. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Skolens årsregnskab for 2021 

godkendt. Rundsendes til 

underskrift. 

• Bestyrelsen tiltræder det 

modtagne tilbud fra Flying 

October på udviklingsstrategi-

proces. 

• Der er indgået aftale med 

legepladsleverandøren om at 

gennemføre projektet. Der er taget 

højde for de stigende råvarepriser. 

• Låneomlægning: Vi vil bede 

Skjern Bank undersøge 

muligheden for et fastforrentet 

lån tæt på kurs 100. 

Svend Erik/ 

Karsten / 

Søren 

5. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Elevtal: 313 

• Optagelse af elever 

• Personaledag/lærer for en dag 

• Bestyrelsesuddannelse 

• Sygeundervisning 

• Ansættelse af pædagog til 

førskolen 

• Ønske om nyhedsbrev til 

bestyrelsen 

Søren 

6. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Henvendelse fra DP vedr. 

modtagelse  

• Henvendelse fra forælder om 

procedure i forbindelse med 

ansøgning om befordringstilskud 

Karsten 

7. Antal 

førskoleklasser i 2023 

At beslutte hvor mange 

førskoleklasser, der 

skal starte i april 2023 

• Det er vedtaget at starte 2 

førskoleklasser i 2023. 

Karsten  

8. Forældrekredsmøde 

20. april kl. 19. 

At få formalia på plads 

og skabe overblik over 

valget til bestyrelsen. 

• Endelig afklaring af hvem der 

ønsker at genopstille. 

• Kandidater 

Karsten 

9. Nedsættelse af 

ansættelsesudvalg 

At få nedsat 

ansættelsesudvalg til 
• Viceskoleleder på Riberhus 

Privatskole 

o Frist: 18/4 

Søren/Karsten 
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ansættelse af 

viceskoleleder og lærer  

o Valg til samt: 19/4 

o 1. samtale: 21/4 

o 2. samtale: 25/4 

• Ansættelsesudvalg: Søren, Brian, 

TR, Ruth, Jannie, Karsten (Gitte 

som suppleant) 

• Lærer på Riberhus Privatskole 

o Frist: 7/4 

o Valg til samt: 8/4 

o Samtale: 19/4 

• Ansættelsesudvalg: Søren, Brian, 

TR og Karsten 

10. Tulipanløb Orientering om hvor 

langt vi er i processen 

med forberedelse 

Trine Lyndahl og Keld Vestergaard 

har sagt ja til at stå for at bestille T-

shirts. Kasper kontakter sponsorer. 

Kasper 

11. Elevers deltagelse i 

bestyrelsesmøder 

Beslutning om hvornår 

formand og 

næstformand i 

elevrådet deltager i 

bestyrelsesmøderne 

De deltager i de ulige måneder. Karsten 

12. Skoletilbud til 

ukrainske flygtninge 

En drøftelse på 

baggrund af en 

rammesætning 

Søren arbejder videre og inddrager 

lærerne. Der optages ikke Ukrainske 

elever før bestyrelsen har givet grønt 

lys. 

Karsten/Søren 

13. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Personalet har været glade for 

personaledagen. 

Der holdes klubmøde for lærerne i 

morgen. 

I SFO’en ser de frem til at starte 

førskolen. 

Janne/Brian 

14. nyt fra 

støtteforeningen 

 Afholdt fællesspisning med god 

tilslutning. 

Jannie 

15. Evt. 

 

 Til kommende møde: Kan der optages 

eksterne medlemmer af bestyrelsen. 

Alle 

16. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten 

Evt. afbud til Karsten eller Søren før mødet. 
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