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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.00-21.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Trine valgt som mødeleder 

Gitte Quitzau som referent. 

 

Trine 

2.Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Søren Ernst 

Lüdeking, Erik Nielsen, Frank Holm, 

Kasper de Place, Maria Lauritzen, 

Gitte Quitzau, Janne Puggaard, Jannie 

Frandsen og Trine Lynddahl og Ruth 

Bruun. 

Inviteret: Brian Jørgensen 

Karsten Høy deltager via google meet. 

Afbud: Erik Nielsen, Frank Holm 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referater 

 De seneste referater godkendes og 

underskrives 

Trine 

4. Udeområder/ 

legeplads 

At få en status fra 

legepladsudvalgets 

arbejde og fastlægge de 

overordnede 

økonomiske rammer på 

kort og langt sigt. 

• Brian Jørgensen giver en status fra 

legepladsudvalget. 

Udvalget har haft møder med firmaer. 

Det ene firma vil have økonomisk 

ramme, før de kan give idéer. 

Tress har lavet en tegning med rigtig 

mange redskaber, men vi har også 

brug for ”natur” (træer, bakker mm.), 

for det er det eleverne leger i. 

Vi har brug for hjælp udefra. Vi har 

haft kontakt med nogle arkitekter. 

Vi vil prøve at tage kontakt til en 

gartner. 

• Kan der afsættes kr. 18.750 inkl. 

moms til landskabsarkitekt? 

• Hvor meget forventer bestyrelsen 

at afsætte til legeplads i 

indeværende år? 

• Hvor meget afsættes der samlet til 

de nuværende udeområder? 

 

Bestyrelsen godkender, at der skal 

afsættes penge til projektet. Karsten 

Høy tager kontakt til Svend Erik 

Underbjerg for at høre angående 

økonomien. 

Det bliver sat på som første prioritet 

på Økonomiudvalgets dagsorden. 

 

Brian J 

5. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Elevtal 

Skole: 307 

SFO: 91 

Førskole: 40 

• Økonomiske hjælpepakker 

Den økonomiske hjælpepakke på 

rengøringsområdet er udmøntet. Vi 

har fået tildelt 92 tkr. for 2020. Det 

dækker den ekstra omkostning til 

Søren 
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rengøring (anslået: 45 tkr.) og en del 

af udgifterne til ekstra 

rengøringsmidler (anslået: 74 tkr.). 

To familier har fået ekstra støtte til 

betaling af skolepenge.  

 

• Samarbejde med forvaltningen 

Samarbejdet med Børn og Kultur i 

Esbjerg Kommune er inde i en positiv 

udvikling efter de frie grundskoler er 

kommet i direkte dialog med 

direktøren på området, Jørn 

Henriksen. Senest holdt vi i sidste uge 

møde om erfaringerne under Corona-

krisen. Tidligere har vi været i tæt 

dialog om overgangen fra kommunale 

børnehaver til førskole, hvor vi har 

oplevet stor imødekommenhed og 

fleksibilitet. Desuden er der udsigt til, 

at vi kan finde en løsning, så vi kan 

komme til at bruge skoletjenesten. 

 

• Politisk møde om samfundsansvar 

Søren Lüdeking deltager i morgen i 

politisk møde vedr. samfundsansvar, 

som er arrangeret af Danmarks 

Private Skoler. Et aktuelt emne, som 

har fået endnu større vægt, efter vi 

har fået ny Børne- og 

Undervisningsminister. Danmarks 

Private Skoler satte emnet på 

dagsordenen tidligere i år med pjecen 

”Hvordan kan vi tale om skolens 

samfundsansvar” 

 

• Translokation 

Vi holder de to translokationer for 

henholdsvis 9. og 10. klasse adskilt. 

Derudover fastholder vi traditionerne 

med sang, taler, overrækkelse af 

beviser og fotografering. 

• Første skoledag 

Alle eleverne deltager i første 

skoledag søndag den 9. august. Vi 

inviterer de ”nye” forældre til 

informationsmøde. Lige nu ser det ud 

til, at vi skal holde 

informationsmøderne i tre grupper: 

0.A 

0.B 

Øvrige 

• Status madkundskab 

Ombygningen igangsættes som 

planlagt og vedtaget på seneste 

bestyrelsesmøde. Der er tegnet 

entrepriseforsikring, som er set 

igennem af Ole Fabricius og Frank 

https://privateskoler.dk/nyheder/2824-ny-inspirationsguide-hvordan-kan-vi-tale-om-skolens-samfundsansvar
https://privateskoler.dk/nyheder/2824-ny-inspirationsguide-hvordan-kan-vi-tale-om-skolens-samfundsansvar
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Holm. Ole Fabricius og Søren 

Lüdeking har i morgen (tirsdag) møde 

med leverandøren af inventar, Kolon. 

I den forbindelse medbringer de et 

skabsmodul, for at vi kan sikre os, at 

kvaliteten modsvarer det, der står i 

udbuddet, og som svarer til den 

kvalitet, som leveres af ST-

skoleinventar, som leverede til 

fysik/kemi. 

• Status vision 

Søren Lüdeking laver en opsamling på 

visionsdagen og forelægger forslag til 

reformulering af visionen til 

vedtægterne og en handlingsplan for 

tiltag på bestyrelsesmødet i august. 

• Opsamling Corona 

Der er nu afregnet med samtlige 

firmaer/samarbejdspartnere i 

forbindelse med den aflyste tur til New 

York. 

  

Regeringen har besluttet, at alle skal 

have en del af de indefrosne 

feriemidler udbetalt. En delvis 

udbetaling svarende til 3 ugers ferie 

med henblik på at sætte gang i dansk 

økonomi. Feriemidlerne vil kunne 

komme til udbetaling senest oktober 

2020. 

Det er for tidligt at sige noget om, 

om/hvordan det kommer til at påvirke 

vores likviditet. Det drejer sig om ca. 

900 tkr. Det vurderes dog, at det er 

meget sandsynligt, at staten vil gå ind 

og sikre erhvervslivets likviditet. 

6. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Status forældrekredsmøde 

Der er 13 tilmeldte. 

Vi har fået tilbagemeldinger på to, der 

gerne stiller op. 

 

Allan Sørensen er ordstyrer. 

Linda Jensen fremlægger sin 

beretning. 

Svend Erik Underbjerg gennemgår 

økonomien. 

 

Vi burde have haft et punkt på dagens 

dagsordenen, der hedder økonomi.  

Det skal være et fokuspunkt for den 

kommende bestyrelse at sørge for at 

punktet er på, og at vi modtager de 

aftalte budgetopfølgninger, så vi hele 

tiden har et økonomisk overblik. 

Karsten 

7. Penge retur til 

elever/forældre i 10. 

klasse 

At beslutte hvordan 

bestyrelsen forholder 

sig til henvendelserne 

En drøftelse med udgangspunkt i 

tilbagemeldinger om 

Trine 
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om at refundere en del 

af skolepengene i 

forbindelse med 

aflysningen af turen til 

NYC. 

tilbagebetalingspraksis fra skoler i en 

lignende situation. 

 

Karsten Høy er inhabil under dette 

punkt, så han deltager ikke. 

 

En enig bestyrelse beslutter, at Søren 

Lüdeking laver en skrivelse med 

argumenter for ikke at udbetale noget, 

som sendes rundt til godkendelse i 

morgen. 

8. Nyt fra de ansatte  

 

Intet nyt fra personalet. 

Sommerfesten holdes d. 26.6 fra kl. 

17.00, I skal være velkomne til at 

kigge forbi. 

En ansat har været sygemeldt siden 

april. Opstartsforløbet starter i 

august. 

Janne 

9. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Vi har generalforsamling i 

overmorgen. 

Jannie og 

Ruth 

10. Evt.  

 

Kasper de Place & Trine Lynddahl: vi 

springer over løb nu her og kobler os 

på Tulipanløbet 2021. 

Alle 

 

11. Engangsvederlag 

til lederne 

 Bilag udsendt til forældrevalgte Karsten 

 

Tak for et godt møde. 


