
Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

mandag den 24. september 2018 kl. 19.00-21.00 

Mødet afholdes på Riberhus i personalerummet 

 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

 Ruth Bruun, Pia Kiilerich, 

Frank Holm, Brian 

Jørgensen, Karsten Høy, 

Simon Mosekjær, Gitte 

Quitzau, Jannie Frandsen, 

Kasper de Place, Maria 

Fischer, Trine Lynddahl, 

Janne Puggaard. 

Afbud: Erik Nielsen. 

Inviterede: Søren Ernst 

Lüdeking. 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referatet fra sidste møde 

At vi sikrer, at alle har 

gennemlæst og kender alle 

indgående aftaler. Evt. 

rettelser tilføjes. 

 Alle  

4. Generelt orientering At få et fælles overblik og 

sikrer, at alle er informeret 

om de indeholdte punkter.  

Elevtal, Skole & SFO 

Elevtal 282, SFO 120/4 

Generelt 
Vi skal være obs på hvilke 

beslutninger, der bliver 

taget politisk omkring 10. 

klasse. 

Simon 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtigt 

information fra formanden.  

Formands og 

næsteformandsseminar i 

starten af november 

Karsten Høy deltager 

muligvis. 

Karsten 

6. Økonomi  At sikre, at vi får et fælles 

overblik, og alle er informeret 

om skolens økonomiske 

forhold 

Budgetopfølgning 2018 

Kvartalstallene er ikke 

klar. Vi følger budgettet 

ganske nært, og der er 

ikke væsentlige 

overskridelser. 

Simon/Karsten 

7. Klasseantal, optag og 

ventelister 

At bestyrelsen tager stilling 

til, klasseantal, optag og 

hvordan ventelisterne skal 

organiseres fremadrettet. 

Skal søskendefordel 

eller indmeldelsesdato 

gælde? 

Simon/Gitte/Karsten 



Vi fastholder vores 

beslutning om, at det er 

indmeldelsesdatoen, der 

er gældende for, om man 

bliver tilbudt en plads på 

Riberhus Privatskole. 

Dog indfører vi for børn 

født fra januar 2019, at 

indmeldelsesdatoen 

sættes kontra 

fødselsdatoen, så det 

belønnes, at man melder 

sine børn hurtigt ind. 

Karsten Høy svarer de 

forældre, som har 

henvendt sig. 
8. Skyttevej 29 / 

halbyggeri 

At sikre, at alle er informeret 

om status samt give en 

løbende opdatering. 

 

Halbyggeri 

Alt i alt holder de 

tidsplanen. 

De har et krav mod os. 

Der var mere jord end 

beregnet, så de har 

skullet fjerne det. Tilbud 

kommet på solceller. 550 

m2 frem for de 50 m2, 

der er planlagt.  

Tilbud på CTS 

ventilationsanlæg til 

170.00,-dkk 

Det har vi sagt nej tak 

til. Vi har afsat 80.000,- 

dkk. 

Dørbredden til 

madrasserne er 

uhensigtsmæssig. 
Faglokaler 

Vi afventer tilbud fra 

CM- byg på 

fysik/naturteknik lokalet. 

De har lovet at komme 

med det i sidste uge. 

Karsten/Simon 



ST skoleinventar 

afventer besked fra os. 

De to døre ud, vil vi 

gerne have blogget. 

Simon Mosekjær tager 

kontakt til Esbjerg 

kommune angående 

byggeansøgning. 
Legeplads 

Vi har haft et enkelt møde i 

udvalget. Der er afsat 

300.000,- dkk. Lige nu har 

vi legeplads for ca. 

500.000,-dkk stående her. 

Tilbuddet for at flytte 

vores nuværende lyder på 

200.000,- dkk. 

Vores forslag er at droppe 

legetårnet, da vi kan flytte 

resten for 100.000,- dkk. 

Et nyt legetårn ligger på 

ca. 100.000,- dkk. 

En multibane fra ny koster 

ca. 100.000,-dkk 

Så vi vil gerne have et 

nyt legetårn og 

faldunderlag. 

Der er forskellige planer 

i spil angående 

legeområder og 

parkeringspladser. 

Simon Mosekjær skriver 

til Esbjerg kommune, 

Vej og park angående 

parkering ved hallen. 

Brian Jørgensen 

kontakter Else Callesen 

angående tidsfrist for 

flytning af legepladsen 

fra Simon Hansensvej. 
 

 



Udeareal (Nørremarken) 

Pernille Pedersen er 

nummer seks 

kontaktperson vi har.  

Leje af udearealet er på 

Esbjerg Kommunes 

byrådsmøde her i 

september. Vi får svar i 

oktober. 

Forslaget om 

overbygningsskole her 

på seminarieHuset er 

faldet, så atletikbanen 

kan være plan b for os. 
Pedel 

Vi forhandler med Peter 

Søndergaard.  

Søren Ernst Lüdeking 

tager action på 

ansættelse af 

rengøringspersonale 

9. Støtteforeningen At videregive vigtigt 

information om 

støtteforeningens virke 

Siden sidst 
Der er afholdt 

fællesspisning, som var en 

succes. Næsten fuldt hus. 

Har møde i næste uge, 

hvor banko er på 

dagsordenen. 

Banko 9. november. 

Jannie & Ruth 

10. Personale At videregive information fra 

personalegruppen, der har 

relevans for bestyrelsen. 

Siden sidst 
Diverse rejser og hvem der 

skal deltage. Lærerne vil 

gerne deltage, da det giver 

et godt forhold til eleverne. 

Stillingsopslag slås lige nu 

op med 25 ugentlige 

lektioner. Nogle synes, det 

er fristende. 

Janne 

11. Evt.  Har vi hængepartier, som 

kræver en opsamling? 
Personale 

Janne holder orlov fra 

tirsdag uge 48 til og med 

torsdag d. 20.12.2018 

Laurids afholder rest barsel 

fra fredag d. 26. okt til og 

Alle 



med fredag d. 30. 

november 2018. 

Brian P skal snart på 

barsel. 

Bodil er i praktik oktober 

ud. 

Reception på onsdag 

Karsten Høy har styr på 

festen  

12. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der tilhørende 

bilag? Hvem er ansvarlig for 

punktet? 

  

 

Tak for et godt møde. 


