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Referat af bestyrelsesmøde på Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
Torsdag den 26. november 2020 kl. 18.00 – 19.30 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten Høy 

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. 

 

Afbud: Bente Skovgaard 

 

Indkaldt til pkt. 1-5: Julie Klaaby 

(formand elevrådet) og Laurits Lund 

Kjeldsen (næstformand elevrådet) 

Gitte Quitzau 

3. Godkendelse af referat 

fra det ordinære møde 

26. oktober 

 Referat godkendes og underskrives. 

 

Karsten Høy 

4. Trivselstimer på 

mellemtrinnet og i 

udskolingen 

At drøfte behovet for 

trivselstimer for de ældste 

elever. 

På grundlag af input fra elevrådet og 

lærerrådsmødet drøftes behovet for 

trivselstimer. 

Som en del af drøftelsen ses på, hvordan 

trivselstimer prioriteres i relation til 

lærerressourcer og de øvrige fag. 

Både elevråd og lærerråd anbefaler, at 

der én gang månedligt bliver afsat tid af 

klasseledelsen til trivsel. Timetallet bør 

ikke øges. Det er klasseledelsen (sammen 

med eleverne), der bør stå for timerne, da 

de kender klassen bedst. 

Julie Klaaby, 

Janne Puggaard 

og Søren Ernst 

Lüdeking 

5. Nyt fra elevrådet At videregive vigtig 

information fra elevrådet. 

Vi arbejder med flg. ting: 

Klippeklistredag under Corona. 

Hvordan vi gør os selv synlige for resten 

af eleverne - vi har lavet en 

præsentationsvideo. 

Vi talte om legepladsen ift. Corona. 

Cykelskur – ønske om placering tættere 

på klasseværelser i overbygningen 

Julie Klaaby og 

Laurits Lund 

6. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Likviditets-status 31. oktober 2020 

Blev gennemgået. 

• Status budgetopfølgning 3. kvartal 

Svend Erik Underbjerg vurderer på 

grundlag af halvårsregnskabet, at der 

kan bruges 300 – 400.000 dkk uden, 

at vi kommer under det budgetterede 

resultat for året, og der er taget 

hensyn til kurstabet på omlægning af 

lån med jr. 260.000. På det grundlag 

anmoder ledelsen om, at der 

foretages ekstraordinære indkøb til 

understøttelse af dagligdagen og 

værdierne om høj faglighed og 

bevægelse. Følgende prioriteres: 

o Kopimaskine 

o Vinduer, der kan åbne i 

kantinen/SFO’en 

o Højglansmaling i 

hal/omklædning 

Søren Ernst 

Lüdeking og 

Karsten Høy 
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o Legeplads 

o Udsmykning  

Mødelederen afviser at behandle 

punktet med henvisning til, at der ikke 

kan træffes beslutninger under et 

orienteringspunkt. Punktet udsættes. 

• Omlægning kreditforeningslån 

Er faldet på plads. 

• Fuglereden 

Punktet udsættes, da det er del af et 

punkt, hvor der ikke kan træffes 

beslutninger.        

7. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Antal elever Skole/sfo 

318 / SFO 120 

• Covid-19 

Vi havde en 10.klasses elev, der blev 

testet positiv. 10. klasses elever, samt 

elever fra linjefagshold og 4 

personaler blev sendt hjem til test. 

Ingen er pt blevet smittet på skolen. 

• Barselsvikar 

En lærer skal på barsel ultimo marts. 

Vi slår hendes stilling op. 

Vi har to ansatte på forældreorlov 6 

uger, start januar.  

• Normering SFO 2021 

Vi skal have ansat en pædagog samt 

en flexjobber i løbet af 2021 

• Webinar 

Vi sender information ud, når det 

kommer. 

• Udeområder 

Planen er blevet til i samarbejde med 

elever, pædagoger og lærerne. Den 

bliver fremlagt for bestyrelsen i 

januar. 

• Orientering generelt. 

Vi kan komme i domkirken i to hold 

med vores elever d. 21.12. Det er vi 

rigtig glade for. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

8. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Strategiprocessen 

 

Karsten Høy 

9. Dannelsesrejser 

egenbetaling.  

At drøfte hvordan vi 

bedst håndtere kommende 

rejser set i forhold til 

aflysninger og ændringer.  

Skal vi/kan vi ændre på proceduren på 

betaling til dannelsesrejser. 

Karsten Høy har inspiration med fra 

privatskolen Als. Punktet sættes på 

senere dagsordener, så vi kan 

overveje fordele og ulemper. Gitte 

Quitzau henstiller til, at man 

overvejer meget nøje, inden man 

ændrer nuværende procedure. 

Karsten Høy 

10. Nyt fra ansatte At bestyrelsen orienteres 

om, hvordan de ansatte 

oplever hverdagen på 

skolen 

Intet nyt Janne Puggaard 

11. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Alt er aflyst 2020 grundet Covid-19 Jannie Frandsen 

og Ruth Bruun 

12. Evt.  Punkter til næste møde: 

Trivselstimer 

Finansiering af lejrskoler 

Alle 
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13. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten Høy 

 


