
Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

torsdag den 25. oktober 2018 kl. 19.00-21.00 

Mødet afholdes på Riberhus i personalerummet 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Trine Lynddahl er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Trine 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

Janne Puggaard, Kasper De 

Place, Trine Lynddahl, Frank 

Holm, Søren Lüdeking, 

Jannie Frandsen, Maria 

Fischer, Gitte Quitzau, Pia 

Kiilerich, Brian Jørgensen. 

Afbud: Karsten Høy, Erik 

Nielsen, Ruth Bruun. 

Bestyrelsen præsenterer 

sig for Søren Lüdeking. 

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. Generel orientering At få et fælles overblik og 

sikre, at alle er informeret om 

de indeholdte punkter.  

Opstart 

Jeg er blevet taget godt 

imod, så der er gode 

betingelser for at komme i 

gang med opgaven. 

Næste skridt er at komme 

til at lære eleverne at 

kende. 

Jeg har besøgt fra 6. 

klasse og opad. Jeg 

spurgte dem, hvad de 

bedst kunne lide ved 

skolen, så hvad jeg skulle 

passe på. 

Og jeg har haft mini mus 

samtaler med næsten alle 

ansatte. Og de viser et 

billede af, at de er stolte af 

at være her og glade for 

skolen. 

I administrationen er vi 

udfordret, da vi savner 

rutinen. Men alle knyr på 

for at løse de daglige 

opgaver. 

Elevtal 

Søren 



284; to elever fra 10. 

klasse står til udmeldelse. 

120 i SFO. 

Der er 30 børn lige pt til 

opstart Førskole april 

2019. 

Generelt 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtigt 

information fra 

(næst)formanden.  

Intet nyt Trine 

6. Økonomi  At sikre, at vi får et fælles 

overblik, og alle er informeret 

om skolens økonomiske 

forhold 

Budgetopfølgning 2018 

Vi ligger på budget 

niveau med et estimeret 

resultat for 2018 på 

1.712.000,- dkk. 

Næste uge tager Randi 

Brixgaard, Søren 

Lüdeking og Svend Erik 

Underbjerg på 

budgetseminar. 

Søren/Trine 

7. Skyttevej 29 / 

halbyggeri 

At sikre, at alle er informeret 

om status samt give en 

løbende opdatering. 

 

Halbyggeri 

Det skrider godt fremad. 

Bo Nissen er valgt som 

maler. 

Der er valgt loftplader 

med bedre akustik end 

først planlagt. 

Vi har fået rettet døre til 

i størrelse, som tidligere 

ønsket. 

Muld, de er gravet op, 

bliver pt liggende da der 

stadig er en del 

ubekendte bl.a. 

legeplads. 

Hallen får nyt nummer 

29a. 

Der installeres trådløse 

internet i hallen. 

Vi kommer snart til 

diverse farvevalg. 

Ingeniørværket har ført 

tilsyn, og der har været 

nogle ting, der skulle 

rettes til. 

Frank/Søren 



 

Legeplads 

Legepladser er dyre, så 

lige nu vil vi pege på at 

flytte vores nuværende. 

Brian Jørgensen spørger 

Esbjerg kommune, om 

de vil købe legepladsen. 
 

Udeareal (Nørremarken) 

Søren Lüdeking har 

holdt møde med Teknik 

og Miljø ved Esbjerg 

kommune. Vi må leje 

Nørremarksskolens 

grønne områder for 0, 

kr men vi skal selv stå 

for vedligehold. 

Vi har bedt om pris på, 

hvis de skal 

vedligeholde. 

 

Faglokaler: 

Inventar bør installeres 

uge 50 – 51. 

Skolekøkkenet på 

seminarieHuset er lejet 

af Esbjerg kommune fra 

januar til juni til 199,- 

dkk/timen  
 

Pedel 

Der er lavet aftale med 

ansættelse af pedel. 

8. Støtteforeningen At videregive vigtigt 

information om 

støtteforeningens virke 

Siden sidst 

Vi er ved at arrangere 

vores Banko aften. 

Næste uge kommer ny 

dato for fællesspisning. 

 

Jannie & Ruth 

9. Personale At videregive information fra 

personalegruppen, der har 

relevans for bestyrelsen. 

Siden sidst 

Der er et stort behov fra 

personalet på en mere 

detaljeret plan over 

flytningen. 

Flere rejser veloverstået. 

Janne 



De nye kollegaer er faldet 

godt til. 

11. Evt.  Har vi hængepartier, som 

kræver en opsamling? 

 Alle 

12. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der tilhørende 

bilag? Hvem er ansvarlig for 

punktet? 

Flytning 

 

 

 

Tak for et godt møde. 


