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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
onsdag den 26. august 2020 kl. 19.00-21.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten 

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 

3. Godkendelse af 

referater 

 Det seneste referat godkendes og 

underskrives. 

Karsten Høy sørger for, at skolen 

modtager et referat fra mødet, hvor 

bestyrelsen konstituerede sig. 

Karsten 

4. Gennemgang af 

vedtægter 

At sikre kendskab Karsten gennemgår vedtægterne 

 

Karsten 

5. Gennemgang af 

forretningsorden 

At sikre kendskab Karsten gennemgår 

forretningsordenen 

Ordlyden under punktet habilitet 

vendes. Alle medlemmer skal være 

bevidste om deres ansvar omkring 

egen og hinandens inhabilitet. 

  

Ordlyden under punktet 

regnskabsmæssige forhold diskuteres. 

Vi vender med Svend Erik 

Underbjerg, hvad der her er muligt. 

Karsten 

6. Gennemgang af 

bestyrelsens opgaver 

At sikre kendskab Karsten gennemgår bestyrelsens 

opgaver 

Karsten 

7. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Orientering om klasser, hvor vi 

lige nu gør en ekstra indsats. 

3.klasse har længere tid haft ekstra 

opmærksomhed. Der har været 

psykolog og læringskonsulent på. 

Udfordringen er en urolig 

drengegruppe, hvor der også skal 

arbejdes med temperament. 

6.klasse er udfordret på uro og 

trivsel.  

7.a har også gennem nogen tid 

været under vores lup. Der har 

været psykolog på en elev, men 

uden den ønskede effekt. Der er 

efter sommerferien lavet 

forskellige tiltag, som lige nu har 

en positiv indflydelse. 

• Covid-19 

Vi svarer på mange spørgsmål og 

henvendelser fra forældre. Vi 

følger naturligvis givne 

retningslinjer. 

 

Andet: 

Søren 

https://www.riberhusprivatskole.dk/wp-content/uploads/Vedt%C3%A6gter-godkendt-20-08-2019.pdf
https://www.riberhusprivatskole.dk/bestyrelsesmedlemmer/forretningsorden/
https://www.riberhusprivatskole.dk/bestyrelsesmedlemmer/bestyrelsens-arbejdsopgaver-2/
https://www.riberhusprivatskole.dk/bestyrelsesmedlemmer/bestyrelsens-arbejdsopgaver-2/
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Bygning af madkundskab 

Det følger planen.  

 

En medarbejder er sygemeldt. 

Hun er klar til blid opstart uge 43.  

 

I slutningen af september har vi 

første møde i vores nyetablerede 

forældrenetværk for ordblinde. 

8. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Forældrehenvendelser vedr. 

uro, værdier, venteliste og 

udmeldelse. 

Vi tager naturligvis disse 

henvendelser alvorligt, og vil se 

nærmere på kritikpunkter, der 

peges på. Feedback kan blive 

aktuelt og have indflydelse på 

bestyrelsens prioriteringer. 

• Interesse for skolens grund ved 

Fritidscentret. 

Nogle har vist interessere i at købe 

vores grund. Vil vi sælge og hvad 

skal den koste? 

Søren Ernst Lüdeking og Karsten 

Høy ser nærmere på det og 

punktet kommer på en dagsorden. 

Karsten 

9. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Procedure og tidsperspektiv i 

fremtidige budgetopfølgninger 

(fra Svend Erik Underbjerg) 

Bestyrelsen ønsker oftere 

tilbagemeldinger angående 

økonomien. se punkt 5 

• Udvikling i lønomkostninger fra 

regnskab 2019 til budget 2020. 

Søren gennemgår baggrunden for 

tallene. 

Fremadrettet ønsker bestyrelsen 

en mindre konservativ 

budgetlægning. 

Punktet økonomistyring sættes på 

en kommende dagsorden. 

Karsten/Søren 

10. Antal kommende 

førskoleklasser 

At tage beslutning om 

hvor mange 

førskoleklasser, der 

skal åbnes i 2021 

 

På grundlag af de spørgsmål, der er 

stillet af bestyrelsesmedlemmerne 

før mødet, belyses sagen, og der 

træffes en beslutning. 

 

Bestyrelsen beslutter at starte én 

Førskoleklasse/0. klasse kommende 

skoleår 2021 - 2022. 

Karsten, Gitte 

og Søren 

11. Henvendelser vedr. 

aflysning af New 

York-tur 

At tage beslutning om, 

hvordan vi skal besvare 

henvendelserne 

Der orienteres om henvendelser, og 

der træffes beslutning. 

Punktet udsat. 

Kasper og 

Søren 

12. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Janne orienterer 

 

Lærerne ønsker en økonomisk buffer 

til pludselig opstået idéer, f.eks. 

togbilletter, bus eller lignende. 

Janne 
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13. nyt fra 

støtteforeningen 

 Intet nyt Jannie og Ruth 

14. Evt.  

 

Uhensigtsmæssigt, at vi har fået et 

fysisk brev angående betaling via PBS 

og at der bliver opkrævet gebyr. Søren 

Ernst Lüdeking følger op på det. 

Alle 

 

15. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten 

 

Der er sendt indkaldelser via kalender til bestyrelsesmøder flg datoer: 

30. september, 2020 

26. oktober, 2020 

26. november, 2020 

27. januar, 2021 

25. februar, 2021 

29. marts, 2021 

Forældrekredsmøde fastsat til 22. april 2021. 

 

Tak for et godt møde. 


