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Bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
Tirsdag den 29. november 2022 kl. 18.00-19.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten Høy 

2. Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Kasper de 

Place, Jannie Frandsen, Ruth Bruun, 

Jannie Aarhus, Stine Nikolajsen, 

Gitte Petersen, Tanja Kjær, Charlotte 

Wollesen, Janne Puggaard ( med via 

meet), Gitte Quitzau og Søren Ernst 

Lüdeking. 

Andrea 8. kl og Malthe 10.kl fra 

elevrådet til punkt 3.  

Gitte Quitzau 

3. Elevrådet At bestyrelsen 

orienteres om 

elevrådsarbejdet 

Andrea og Malthe orienterer om 

processen med Flying October og 

seneste elevrådsmøde. 

Vi synes, det har været en god dialog. 

Alle blev hørt, og der var nogle gode 

snakke. 

Visionerne og det færdige resultat 

fylder mest for os. 

Vi synes, det kunne være fedt med 

nogle venskabsklasser på tværs af 

årgangene. 

Hvis der var flere penge ville fælles 

oplevelser, der binder folk sammen 

være fedt. Helst trinvis. 

 

Andrea synes, det gode ved RP, at 

man lærer godt og fællesskabet. 

Malte hørte fra en kammerat, at her 

var meget idræt og læring, derfor 

valgte han skolen. 

Mange kammerater har valgt 

efterskole i år.   

 

NYC og de andre rejser trækker nok 

en del elever.  

 

Mange ville vælge indflydelse på 

skolens udvikling fra, hvis det skal 

foregå i fritiden. Men nogle vil sikkert 

godt, hvis det er i skoletiden. 

 

Vi havde morgensamling oppe at 

vende på elevrådsmødet. Vi ønskede 

at sidde blandet klassevis. Og det er 

allerede indført – det er dejligt. 

 

4. Godkendelse af 

referat 

 Det seneste referat godkendes og 

underskrives (25. oktober) 

 

Karsten Høy 

5. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Elevtal 

322 

SFO 126 

Søren Ernst 

Lüdeking 
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• Status hal, Intet nyt 

• Fodgængerfelt 

Politiet kan ikke godkende 

fodgængerfelt. 

Vej og Park ved Esbjerg 

kommune arbejder på en løsning, 

hvor der indsnævres til en 

kørebane, opsættes Torontoblink, 

øget belysning samt skiltning. 

Dette vil betyde, at vi kan oprette 

skolepatrulje. 

Forventet ibrugtagning august 

2023 

• SFO-leder 

Vi har skrevet kontrakt med Berit 

Rogarth Lassen. Hun starter 1. 

januar 2023. 

• Bestyrelsesmedlemmer i 

nyhedsbrev 

Søren Ernst Lüdeking tager et 

fællesbillede, og skriver en 

præsentation. 

6. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Strategiprocessen 

Jacob fra Flying October kommer 

i dag. Og igen i januar, hvor der 

bliver lagt op til 

beslutningstagning. 

• Grund på Sportsvej 

Karsten Høy 

7. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Legepladsøkonomi 

Legepladsen har kostet os 2,8 

millioner dkk i alt. 

• Budgetopfølgning 3. kvartal 

Resultatet før finansielle poster pr. 

30. september på kr. 601.000 

afviger således negativt med kr. 

311.000 i forhold til det 

budgetterede resultat pr. 30. 

september 2022 og kan i 

hovedposter opgøres 

således; mindre indtægter med kr. 

165.000, fortrinsvis skolepenge 

(inklusive førskoleordningen), 

lønninger til lærere og SFO-

personale afviger negativt med kr. 

216.000 og en positiv afvigelse 

vedrørende ejendommen på kr. 

127.000. Den samlede negative 

afvigelse er således blevet mindre 

end pr. 30. juni 2022 med kr. 

72.000. 

Samlet set afviger resultatet 

positivt med kr. 527.000 

(inklusive den realiserede 

kursgevinst på kr. 

802.000, i forbindelse med 

låneomlægningen). 

Karsten Høy 

/Søren Ernst 

Lüdeking 
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Det er vigtigt, at vi har øje på 

udviklingen. 

8. Bestyrelsesmedlem-

mer kan benytte hallen 

At tage en beslutning Forslag: Bestyrelsesmedlemmer må 

benytte hallen udenfor skolens 

åbningstid. 

Skarpe retningslinjer. 

Det må ikke bruges som 

forsamlingshus eller festlokale. Ej 

heller konkurrenceforvridende 

aktiviteter.  

 

9. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

 

Pausetid – den første pause er kort. 

Specielt en oplevelse i indskolingen. 

Måske morgensamling fra kl. 8.00 - 

8.10. 

En mere glidende overgang fra skole 

til SFO. Frugtordning ønskes 

genindført. 

SFO personalet glæder sig til at tage 

imod ny leder. 

Kontorpersonalet har været på deres 

årlige konference. 

Janne 

Puggaard 

10. Nyt fra 

støtteforeningen 

 

 Overskud på ca 8.000,- dkk fra banko. Jannie 

Frandsen 

11. Evt.  Gitte Quitzau: vigtigt, at I henter jeres 

julegaver fredag d. 15.12. 

Jannie Frandsen: Vi savner 

information om juleafslutning – 

arrangementet efter kirken. 

Alle 

12. Punkter til næste 

møde 

 Hvordan skaber vi grundlag for, at 

flere forældre møder op til 

forældrekredsmødet? 

 

Alle 

13. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

 

  Karsten Høy 

 

Tak for et godt møde. 


