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Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00-21.00 

Mødet afholdes på Riberhus i Mødelokalet 

 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

 Karsten Høy, Janne Puggaard, 

Janne Frandsen, 

Kasper de Place, Pia Kiilerich, 

Ruth Bruun, Maria Fischer, 

Trine Lynddahl, Svend Erik 

Underbjerg (indtil start på punkt 

5), Søren E. Lüdeking, Frank 

Holm, Gitte Quitzau. 

Afbud: Erik Nielsen. 

Gitte 

3. Godkendelse af referatet fra sidste 

møde 

At vi sikrer, at alle har 

gennemlæst og kender 

alle indgående aftaler. 

Evt. rettelser tilføjes. 

 

Godkendt. Alle  

4. Økonomi At få gennemgået og 

godkendt årsregnskabet 

2018. 

At vedtage budget 2019. 

At få en kort status på 

byggeøkonomien. 

 

 Karina (revisor) 

gennemgår årsregnskabet. 

Alex, revisor, afløser for 

Karina, gennemgår 

regnskabet. 

Det ser rigtig godt ud.  

Historisk er det en rigtig flot 

udvikling. 

En omsætning på 19,5 

million. 

Overskud 1,9 millioner. Det 

er et rigtig flot resultat. 

 Svend Erik Underbjerg 

gennemgår budgettet. 

Budgetteret 1,2 millioner i 

overskud. 

Bestyrelsen godkender.  

 Frank Holm giver status på 

byggeøkonomi. 

Regnskabet for halbyggeriet 

er lukket. Restbeløbet er 

lagt over i det ordinære 

budget.  

Svend Erik/ 

Karsten/Søren 

5. Generel orientering At få et fælles overblik 

og sikre, at alle er 

informeret om de 

indeholdte punkter.  

 Elevtal (skole/SFO) 

294 

I SFO; 119 elever. 

 Fremtiden for 10. klasse 

En drejen politisk mod at få 

10.klasse ind på 

Søren 
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erhvervsskolerne. Pt lyder 

ordet, at det nok sker inden 

for et par år. Men der har før 

været vinde omkring dette, 

så vi ved ikke noget endnu. 

 Trafik 
o Parkeringsplads 

Vi har sat projektet på 

stand by, da det pt 

fungerer uden. Vi sætter 

kæde op kl. 8.00, så 

man ikke kan køre ind, 

når det er skoletid. 

 Markedsføring 

Vi arbejder på sagen med 

Kasper de Place og Bjarne 

Christensen om en strategi. 

 Medarbejdere 

o MUS-samtaler 

vi er i gang med 

samtalerne. Søren 

taler, Gitte tager 

referat. Det er nogle 

meget tilfredse 

medarbejdere. 

Flytningen har givet 

et løft og en følelse 

af sammenhold. 

 

Thomas Vilstrup 

har sagt op. Han har 

fået et tilbud fra 

fodboldverdenen, 

som han ikke kan 

takke nej til.  

Laurids Schmidt vil 

gerne have et års 

orlov, da han gerne 

vil prøve drømmen 

som selvstændig. 

Janne Puggaard har 

søgt om nedsat tid i 

kommende skoleår. 

o Stillingsopslag 

Så vi har slået tre 

stillinger op. En fast 

på fuldtid, to på ca. 

80% og 

tidsbegrænset på et 

år. 

Ansøgningsfrist d. 

12.4 og samtaler i 

uge 17. 
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Ansættelsesudvalget 

består af Karsten 

Høy, Janne 

Puggaard, Gitte 

Quitzau, Søren E. 

Lüdeking. 

 

 Status indflytning 

Handelsskolen henter de 

sidste ting nu her.  

Stole og borde sælges og 

afhentes. 

Garderober sættes op i 

denne uge. 

 Aflevering Seminariehuset 

Der skal laves en 

forhandling. De kræver 

225.000,- dkk. Det er vi 

ikke enige i. 

 Den nye ferielov 

Årsnormen bliver forhøjet 

med ca. 30 timer i de to 

kommende år. 

 

Vi vil arbejde på at det 

bliver brugt til udvikling. 

6. Nyt fra formanden At videregive vigtigt 

information fra 

(næst)formanden.  

 Indvielse 

Vi flytter den til første 

skoledag. Men vi skal holde 

fast i noget information om 

skolen den dag til de nye. 

Vi lægger hygge ind til 9. 

og 10.kl i emneugen, så de 

også får lidt fest. 

 Status på ventelister til 

nuværende 2. og 7. klasse 

Vi får mange henvendelser 

angående forældre, der 

ønsker at have deres børn 

ind på skolen. 

Et møde mellem bestyrelsen 

og lærere om skolens 

fremtidige mål om bl.a. 

størrelse ønskes. 

 Skiklubben 

Forældre bag klubben leder 

efter afløsere. 

Vigtigt, at det er frivillige 

kræfter, der kører klubben, 

så det ikke kommer på 

skolens administration. 

Karsten 

7. Forældrekredsmøde 30. april  At forberede 

forældrekredsmødet 
 Program 

Karsten Høy og Søren E. 

Lüdeking er ansvarlige. 

Karsten 
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 Hvem er på valg? 

Karsten Høy, modtager 

genvalg. 

Ruth Bruun, modtager 

genvalg. 

Pia Kiilerich, modtager ikke 

genvalg. 

Jannie Frandsen, modtager 

genvalg. 

Suppleanter: 

Kasper de Place, modtager 

genvalg. 

Maria F. Lauritzen 

modtager genvalg. 
 

8. Udlejning/udlån af faciliteter At fastlægge 

retningslinjer for 

udlejning/udlån af vores 

lokaler. 

 Drøftelse med 

udgangspunkt i kort 

oplæg 

1. skole og SFO 

2. skole arrangement 

3. foreninger 

4. klasse arrangement, 

klassefest hjemme, 

personale, personale 

med børn. 

Hvordan står vi mht. forsikring? 

 

 Herefter faslægges 

retningslinjer 

 

Punktet sættes på næste møde til 

beslutning. 

Søren 
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9. Justeringer i forlængelse af nye 

retningslinjer for folkeskolen 

Baggrund:  

 https://privateskoler.dk/nyheder/2646-

justering-af-folkeskolereform-hvad-

betyder-det-for-de-private-skoler 

 https://privateskoler.dk/nyheder/2662-

frie-grundskoler-obligatorisk-

praktisk-musisk-fag-og-obligatorisk-

praktisk-musisk-prove-i-8-klasse 

 

At afklare hvilke 

konsekvenser 

justeringerne i 

folkeskolens fagtimer og 

den nye praksisfaglige 

prøve efter 8 klasse får 

for os. 

 Drøftelse med 

udgangspunkt i et 

oplæg 

Bestyrelsen kaster bolden 

tilbage til os. Så vi kommer 

med et oplæg på næste 

møde. 

Søren 

10. Retningslinjer for 

indmeldelsesgebyrer 

Fastlæggelse af retningslinjer 

 

Punktet er opstået i 

forlængelse af en konkret sag, 

hvor en elev har været væk i 9. 

klasse på efterskole og 

kommer tilbage i 10. klasse. 

Har gået på Riberhus i 0. til 8. 

klasse. Skal han betale fuldt 

indmeldelsesgebyr? 

 

Ved udmelding skal der igen 

ske en indmeldelse, og der skal 

betales gebyr. 

Karsten 

11. Støtteforeningen At videregive vigtigt information om 

støtteforeningens virke 

 

3.700,- dkk o overskud fra 

sidste fællesspisning. 

Næste fællesspisning er d. 6.6. 

Jannie & Ruth 

12. Personale At videregive information fra 

personalegruppen, der har relevans 

for bestyrelsen. 

 

 Siden sidst 

Intet nyt er godt nyt. 

Der er en rigtig god 

stemning. 

 

Ros tilbage til de ansatte 

angående gode 

forældremøder. 

Janne 

13. Evt.  Har vi hængepartier, som kræver en 

opsamling? 

 Alle 

14. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med punkterne? Er 

der tilhørende bilag? Hvem er 

ansvarlig for punktet? 

 Karakterer ved 

afgangsprøverne 2018 

 Udleje af skolens 

faciliteter 

 Justeringer i forlængelse af 

nye retningslinjer for 

folkeskolen. Ledelsen 

kommer med anbefaling. 

Alle 
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