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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
onsdag den 30. september 2020 kl. 19.00-21.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten 

2.Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Maria 

Lauritzen, Jannie Frandsen, Ruth 

Bruun, Søren Nielsen, Trine 

Lynddahl, Gitte Petersen, Janne 

Puggaard, Gitte Quitzau og Søren 

Ernst Lüdeking 

Kasper de Place og Bente Skovgaard 

deltager via meet. 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referat fra det 

konstituerende møde 

og det ordinære møde 

26. august 

 Referater godkendes og underskrives. 

 

Karsten 

4. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Halvårsregnskab (bilag følger) 

603.000,- dkk bedre end budget, 

grundet færre udgifter til primært 

undervisningsomkostninger. 

Halvårsregnskabet er udtryk for 

en sund økonomi og en god 

økonomistyring. 

• BDO-regnskabsanalyse 2019 

Vi har rigtig fine nøgletal 

sammenlignet med skoler af 

samme størrelse. 

• Likviditets-status 31. august 

2020, gennemgået. Likviditeten er 

bedre end forventet. Det skyldes 

primært at lokalet til 

madkundskab var budgetteret i 1. 

halvår og det gode resultat af 

halvårsregnskabet.  

• Budgetlægning og -opfølgning 

fremadrettet. 

• Et overordnet budget forelægges 

økonomiudvalget før årsskiftet. 

• Det detaljerede budget, der bruges 

til budgetopfølgninger, foreligger 

i februar/marts. 

Procedure for budgetopfølgning: 

• Med den nye regnskabsassistance 

kan budgetopfølgningerne være 

klar ca. en måned efter kvartalet 

er slut. 

• Fuglereden 

Er sat til salg. Sidste frist på bud 

30.10.2020. Svend Erik 

Underbjerg undersøger nærmere 

hvordan en evt. finansiering bedst 

sammensættes. 

Svend 

Erik/Karsten/S

øren 
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• Status etablering madkundskab 

De holder tidsplanen og budgettet. 
5. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Antal elever Skole/sfo 

320 i skolen 

122 i SFO 

To 10. klasses elever er gået ud. 

• Orientering om klasser, hvor vi 

lige nu gør en særlig indsats. 

2.b, 3.kl, 6.kl  

7.a har vi fået rigtig fine 

tilbagemeldinger på vores 

indsatser. 

• Covid-19 

Der er fortsat løbende en del vi 

skal tage stilling til. 

• Sygemeldt ansat 

• Sortering af affald (madspand) 

• Vi arbejder i måske at modtage 

praktikanter 

• Digital trivselsundersøgelse 

Laves efter efterårsferien. 

• Forældrenetværk for ordblinde 

elever 

Vi holdte det første møde i går 

aftes. Det var en stor succes. 

Søren 

6. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Covid-19 

Fin håndtering af sagen angående 

smittet forældre/barn. 

• Henvendelse vedr. 1 

førskoleklasse. 

Formanden informerer om 

henvendelse. 

• Seneste nyt DP 

26. november kl. 16.00 – 18.00 

kommer en repræsentant fra DP. 

 

Vi har fået henvendelse fra Søren 

Ernst Lüdeking og Gitte Quitzau 

angående ønske om at deltage i 

netværk og udviklingsforløb for 

lederteams. Det er godkendt. 

Karsten 

7. Godkendelse af 

vedtægter. 

At godkende vedtægter • Vedtægterne gennemgået og 

klar til endelig godkendelse. 

Godkendes. 

Karsten 

8. Godkendelse af 

forretningsorden 

At godkende 

forretningsorden 2020-

2021. 

Forretningsorden er gennemgået og 

klar til endelig godkendelse. 

Godkendes og underskrives. 

Karsten 

9. Strategi At forberede 

bestyrelsens 

strategiseminar. 

At skabe det bedste 

beslutningsgrundlag. 

Indholdet skal ikke 

drøftes. Punktet er 

udelukkende på for at 

sørge for, at de 

• Historik/værdier/strategier og 

målet. 

 

Præsentation af ledelsens/ 

visionsdagens arbejde med de to 

scenarier: 

1. En skole med 16 klasser 

2. En skole med 2 spor 

Karsten /Søren 



Side 3 af 3 
 

væsentligste aspekter 

belyses på 

strategiseminaret. 

Bestyrelsen stiller spørgsmål, som 

ønskes belyst i det endelige oplæg til 

strategiseminaret. 

 

Søren Ernst Lüdeking og Karsten Høy 

melder tilbage med dato forslag til 

strategiseminar for bestyrelsen, og 

forslag til ekstern proceskonsulent. 

10. lejrture At drøfte hvordan vi 

bedst håndterer 

kommende rejser set i 

forhold til covid-19 

Gennemgang af årets kommende 

lejrskoler. Hvornår skal de 

bestilles? Hvornår er deadline?  

Skal vi/kan vi ændre på, hvad der 

er egenbetaling, og hvad der er 

skolepenge? 

Vi sætter punkterne på dagsordenen til 

næste møde, som to forskellige 

punkter. Ledelsen fremlægger forslag 

til det første punkt. 

Karsten 

11. Henvendelse vedr. 

aflysning af New 

York-tur i foråret 

At tage beslutning om, 

hvordan vi skal besvare 

henvendelsen.  

Bestyrelsen holder ved tidligere 

beslutning. 

Budgettet for skolen er lavet som et 

samlet budget. Der er ikke udregnet 

priser/budgetter på klassetrin efter 

hvilke udgifter der er på den givne 

årgang.  

Kasper og 

Søren 

12. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Vi har travlt, som så ofte ved opstart. 

Vi har holdt klubmøde, hvor diverse 

nye regler og skemaer blev 

gennemgået.  

Nogle er lidt utrygge pga. Covid-19 

tallene. Vi fastholder måske nogle ting 

som folkeskolerne har aflyst. 

Janne 

13. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Alt er aflyst 2020 grundet Covid-19 Jannie og Ruth 

14. Evt.   Alle 

15. Punkter til næste 

møde 

 • Juleafslutning 

• Personale og bestyrelsens 

juleafslutning i forlængelse af 

juleafslutningen i domkirken. 

 

16. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten 

 

Tak for at godt møde 


