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Referat af bestyrelsesmøde på Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
onsdag den 18. august 2021 kl. 17.00-19.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Bestyrelsen 

konstitueres 

 I dette punkt deltager kun 

bestyrelsesmedlemmer og suppleant.  

Karsten Høy som formand 

Kasper de Place som næstformand 

Karsten Høy 

2. Valg af mødeleder   

 

Karsten Høy 

3. Indkaldte: 

 

 Fremmødte: Karsten Høy, Kasper de 

Place, Jannie Frandsen, Ruth Bruun, 

Bente Skovgaard, Gitte Petersen, Kim 

Conrad Hansen, Janne Puggaard, 

Brian Jørgensen, Gitte Quitzau og 

Søren Ernst Lüdeking. 

Afbud: Søren Nielsen 

Gitte Quitzau 

5. Godkendelse af 

referater 

 De seneste referater godkendes og 

underskrives 

Karsten Høy 

6. Gennemgang af 

vedtægter, 

forretningsorden og 

bestyrelsens opgaver. 

At sikre kendskab til de 

væsentligste rammer og 

opgaver 

Karsten gennemgår centrale punkter i 

vedtægterne, forretningsordenen,  

bestyrelsens opgaver 

Søren Ernst Lüdeking gør 

forretningsordenen klar til næste 

møde. 

 

Medlemmer af økonomiudvalg: 

Karsten Høy, Kasper de Place, Jannie 

Frandsen, Søren Nielsen, Kim Conrad 

Hansen. 

Støtteforeningen: Jannie Frandsen 

Karsten Høy 

7. Antal kommende 

førskoleklasser 

At tage beslutning om 

hvor mange 

førskoleklasser, der 

skal åbnes i 2022 

Skoleåret 2022/2023 starter vi to 

0.klasser (dvs. Førskole april 2022) 

Karsten Høy 

8. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• 316 elever i skolen. Vi har 

budgetteret med 325. Søren Ernst 

Lüdeking gennemgår baggrunden 

for tallene. 

• Starten på det nye skoleår. 

Det er dejligt, at vi kan starte med 

morgensang, fællesskab og elever 

på tværs af klasser. 

• 7 elever med socialpædagogisk 

støtte. 

• 4 elever skal have dansk for 

tosprogede, hvilket er nyt i RPs 

historie. 

• Vi styrker 

indskolingen/skoleparathed. 

• ”Lærer for en dag” udsættes til 

foråret. 

• Vi har fastansat Lena Heiselberg i 

den ledige lærerstilling. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

https://www.riberhusprivatskole.dk/wp-content/uploads/Vedt%C3%A6gter-godkendt-20-08-2019.pdf
https://www.riberhusprivatskole.dk/bestyrelsesmedlemmer/forretningsorden/
https://www.riberhusprivatskole.dk/bestyrelsesmedlemmer/bestyrelsens-arbejdsopgaver-2/
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• Vi får besøg af Arbejdstilsynet i 

indeværende år. 

9. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Interesse for skolens grund ved 

Fritidscentret 

• Høring kommuneplanændring i 

forbindelse med etablering af Ribe 

Aktivitets- og Historiepark 

• Status parkeringspladser 

• Status legeplads 

Byggetilladelse afventes. 

• Status på hallen på Nørremarken 

Søren Ernst Lüdeking er i løbende 

kontakt med Esbjerg kommune. 

• Strategi-processen 

Det skal prioriteres dette skoleår. 

Der er bred enighed i bestyrelsen 

om, at strategien skal udarbejdes i 

løbet af dette skoleår. 

Karsten Høy 

10. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Likviditetsstatus 

Søren Ernst Lüdeking orienterede. 

• Forventet tidspunkt for 

halvårsregnskab 

Klar ultimo september. 

Karsten 

Høy/Søren 

Ernst 

Lüdeking 

11. Udlån af skolen til 

klassearrangementer 

En indledende 

drøftelse, der peger 

frem mod et 

beslutningsforslag til 

næste møde. 

Fordele og ulemper vendes for at 

kvalificere oplægget til beslutning. 

Bestyrelsen vender forskellige tanker. 

Søren Ernst Lüdeking laver 

beslutningsforslag til næste møde. 

Karsten 

Høy/Søren 

Ernst 

Lüdeking 

12. Lærerløn En orientering, der 

danner grundlag for en 

senere drøftelse. 

Bestyrelsen orienteres om 

lønsammenligning mellem ansatte i 

folkeskolen i Esbjerg Kommune og på 

Riberhus Privatskole. 

Janne 

Puggaard 

13. Mødekalender Mulighed for input 

inden møderne 

placeres. 

Bestyrelsesmedlemmerne kan komme 

med ønsker til placering (ugedag og 

starttidspunkt) 

Søren Ernst Lüdeking indkalder. 

Karsten Høy 

14. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Janne orienterer 

Vi har haft en dejlig start. Vi har 

travlt med opstart, lejrskoler, møder. 

Janne 

Puggaard 

15. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Fællesspisning 14.9 kl. 17.00 Jannie 

Frandsen 

16. Evt.  

 

Lærer for en dag sættes på 

dagsordenen. 

Udlån af skolens lokaler til 

klassearrangementer. 

Alle 

 

17. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten Høy 

 

Tak for et godt møde. 

 


