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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19.00-21.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten 

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 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referat fra det ordinære 

møde 30. september 

 Referat godkendes og underskrives. 

 

 

Karsten 

4. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Antal elever Skole/sfo 

Skole 317 

SFO 122 

• Covid-19 

o Status 

To fra personalet er testet positiv med 

COVID-19 og derfor hjemsendt. En 

tredje fra personalet er hjemme og 

afventer svar på sidste test. 

5 elever blev sendt hjem til test. Ingen 

pt testet positive. 

o Juleafslutning i 

domkirken 

Julegudstjeneste max antal 225 pax. 

Vi arbejder ud fra, at vi rigtig gerne 

vil lave et eller andet for vores elever. 

Juleklippedag, trivselsdagen mv bliver 

anderledes, end vi kender dem. 

• Sygemeldt ansat 

Vi er i kontakt med BUBL angående 

opsigelse. 

• Praktikanter 

Der kommer 4 stk. Uge 48, samt uge 2 

- 6 

• Nyt fra Danmarks Private Skolers 

årsmøde 

Årsmøde i lørdags: det helt 

overskyggende emne var 

samfundsansvar. Medlemsskolerne 

vedtog et kodeks for samfundsansvar: 

De 7 samfundsløfter. 

Kodekset skal realiseres i kraft af 

indsatser eller aktiviteter, der 

harmonerer med værdigrundlaget på 

den enkelte skole. Samfundsløfterne 

er en ramme, skolerne skal udfylde. 

I kodekset ligger en forforståelse af, at 

der er nogle forhold, som skolerne må 

arbejde med, fordi disse ultimativt er 

til gavn for samfundet. Det er de 

Søren 
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enkelte medlemsskoler, der nu skal 

tage stilling og sætte handling bag, så 

samfundsløfterne og de indbyggede 

kernetemaer omsættes til det levede 

skoleliv på den enkelte skole.  

Foreningen ser frem til at kunne 

fortælle om og vise de mange gode 

eksempler på, hvordan 

medlemsskolerne konkret arbejder 

med kodekset og de 7 samfundsløfter i 

løbet af de næste år. 

Foreningen vil i første omgang 

understøtte skolernes arbejde ved at 

give inspiration til, hvordan de enkelte 

kernetemaer kan fortolkes, så de 

bliver omsat til konkrete aktiviteter og 

indsatser på skolerne. Inspiration kan 

skolerne allerede hente i 

publikationen: ”Samfundsansvar – en 

fællesværdi”, som er udsendt til 

skolerne. 

Foreningen forbereder også to 

webinarer målrettet skolernes ledelser 

og bestyrelser, der dels skal tjene som 

inspiration til at komme i gang med 

arbejdet, dels kan tjene som 

inspiration til, hvordan den enkelte 

skole kan kommunikere, hvordan den 

allerede tager samfundsansvar i 

forhold til kernetemaerne. Webinaret 

planlægges afholdt henholdsvis d. 3. 

december 2020 og d. 12. januar 2021 

fra kl. 17. Foreningen anbefaler, for 

dialogens skyld, at bestyrelsen og 

ledelsen mødes og er samlet under 

webinaret, hvis det er muligt. 

 

• Orientering generelt. 

Der er lidt pres på for tiden, Randi er 

væk, det giver mere pres på kontoret, 

særligt et par af de små elever laver 

ballade, og presser personalet. 

 

Vi er særlig opmærksomme på 2.b. Vi 

afholdte et godt teammøde i dag. 

Indsats aftalt til afprøvning. 3.kl det 

samme, klasseteammøde i morgen. 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Orientering om DP-webinar om 

samarbejdet mellem bestyrelsen 

og ledelsen 

Fordelingen af ansvar og opgaver blev 

gennemgået. Gode cases. 

PP slides er sendt rundt til alle. 

Karsten 

6. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Likviditets-status 30. september 

2020 

Det stemmer med budgettet på nær ca. 

200.000,- dkk. 

Søren L og 

Karsten 
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• Omlægning kreditforeningslån 

Vi vil gerne omlægge lån, da det kan 

give en årlig besparelse på ca. 

40.000,- /mdr. 

Søren Ernst Lüdeking tager action på 

det, så deadlines overholdes. 

• Status etablering madkundskab 

Lokalet færdigt og til tiden. 

Køkkengrej også indkøbt, endda lokalt 

ved Kop og Kande. Budgettet holder. 

Ole Fabricius har styret processen 

fantastisk. Vi har været rigtig glade 

for samarbejdet. 

• Hal v. Nørremarkskolen 

Søren Ernst Lüdeking er i dialog med 

Esbjerg kommune. 

• Byggegrunde 

Vil vi gerne have med i en eventuel 

samlet pakke. 

• Fuglereden 

Søren Ernst Lüdeking tager kontakt til 

ejendomsmægleren. 

7. Forældre 

henvendelse. 

At drage fokus og 

læringspunkter ud fra 

henvendelse modtaget 

på mail. 

• Fokuspunkter fra mail med 

forældre henvendelse. 

- Er der en ændring i børns og 

dermed vores elevers adfærd 

generelt? 

Det kan være vanskeligt at sige. Men 

vi har udfordringer med nogle 

elever/klasser. Vi skal have fundet 

Riberhus’ ben i dette. Mange af de 

skoler i vores netværk bruger en del 

flere ressourcer f.eks. i indskolingen. 

Vi skal have set nærmere på 

lovgivningen, vi arbejder under; bl.a.  

FN børnekonvention paragraf 14. 

Vi sætter det på som et punkt med 

mødet med DP. 

 

Klassenstid/Trivselstimer. 

Vil vi have det indført i større klasser? 

Janne Puggaard tager det med tilbage 

til lærerne og får deres bud.  

 

Ordblinde.  

Vi gør en hel del som skole, men det 

er farligt at kalde sig eksperter.  

De bliver screenet i 2.klasse, VAKS 

forløb i 3.klasse, hvis de bliver 

konstateret ordblinde bestiller vi IT-

rygsæk til dem. De får et forløb ved 

Rie Lauridsen omkring brugen af 

hjælpemidler. Vi har haft det første 

møde i Forældrenetværket, hvilket var 

en stor succes, her i efteråret har vi 

første møde i Elev -ordpatruljen, hvor 

Karsten Høy 
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målet er, at elever skal inspirere 

hinanden. 

 

Kommunikation  

Er vores kommunikationskanaler 

tilstrækkelige? Eller ønsker vi en 

platform som f.eks. AULA (der dog er 

lavet til folkeskolen og derfor har en 

del bindinger). 

Enkelte elever kan finde det 

vanskeligt at få noteret sine lektier i 

lektiebogen.  

Vil det blive en bedre proces med en 

platform? 

Målet med lektiebogen er, at eleverne 

skal lære at tage ansvar. 

  

Info breve: 

Hvor mange læser dem? Skal det 

måske sendes ud som video? 

 

Vi behøver ikke nødvendigvis fylde 

vores klasser op. Hvis en klasse 

behøver tid til f.eks.at få samarbejdet 

til at fungere, skal der være plads til at 

udskyde processen med at tage en ny 

elev ind. Den beslutning ligger ved 

ledelsen. 

 

Vigtigt, at vi nævner vores værdier i 

forskellige fora. 

8. Strategi At forberede 

bestyrelsens 

strategiseminar. 

At skabe det bedste 

beslutningsgrundlag. 

• Nuværende strategi 

Gitte Quitzau har været i gemmerne 

og har fundet den aldrig færdiggjorte 

strategiplan 2012 – 2022. Den uddeles 

til alle på mødet.  

Karsten Høy har talt med DP, Søren 

Lodahl og har på dette grundlag 

følgende forslag til en proces som 

grundlag for ny strategi: 

Januar; Invitere Søren Lodahl for 

coaching. 

Februar; Andre privatskoler. Invitere 

evt. Tønder privatskole og Esbjerg 

Real skole. 

Marts; Evt. forældre undersøgelse / 

forberedelse til forældrekredsmøde. 

April; Forældrekredsmøde. Punkt 

vedr. strategi og forventninger. 

Maj; Strategidag og udfærdigelse af 

strategiplan 2022-2027. 

 

Forslaget godkendes. 

Karsten /Søren 

L 

9. Dannelsesrejser i 

indeværende skoleår 

At godkende procedure Ledelsen forelægger bestyrelsen 

forslag til håndtering af 

dannelsesrejser. 

 

Gitte/Søren L 
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Lige pt frarådes lejrskoler helt grundet 

COVID-19. Vi følger udviklingen 

med restriktioner tæt. 

Vi har brug for en bagkant for 

bestilling. Vi tænker januar som 

allersidste mulighed, da det tager tid at 

lave program.  

10. 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. 

Udsættes. 

Karsten 

11. Bestyrelsens 

juleafslutning med 

personalet  

At drøfte mulighederne 

i lyset af Covid-19 og 

en sandsynlig aflysning 

af den traditionelle 

juleafslutning i 

domkirken. 

• Skal der afholdes et fælles 

arrangement for bestyrelsen og de 

ansatte? 

 

Som tingene ser ud nu, ser vi det 

ikke som en mulighed at afholde 

fælles arrangementer. 

Karsten 

12. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Et par stykker føler rigtig presset. Der 

opstår en følelse af utilstrækkelighed. 

Vi oplever flere elever med mange 

forskellige behov og udfordringer. 

Ved flere tilfælde kunne det være godt 

at være flere voksne i klassen. 

Differentiering bliver vanskeligt, når 

man er presset på andre parametre. 

Janne 

13. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Alt er aflyst 2020 grundet Covid-19 Jannie og Ruth 

14. Evt.   Alle 

15. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten 

 

Tak for et godt møde 


