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Referat af bestyrelsesmøde på Riberhus Privatskole 

Mandag den 9. december 2019 kl. 19.00-21.00 

 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder  Karsten Høy er valgt. 

Gitte Quitzau er referent. 

Karsten 

2.Fremmødte: 

Afbud: 

Inviterede: 

 Indkaldte: Karsten Høy, Søren Ernst 

Lüdeking, Frank Holm, Kasper de 

Place, Maria Lauritzen, Ulrik Rogge, 

Gitte Quitzau, Janne Puggaard, Jannie 

Frandsen og Trine Lynddahl 

Afbud: Ruth Bruun, Erik Nielsen 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde i oktober 

At vi sikrer, at alle har 

gennemlæst og kender 

alle indgåede aftaler. 

Evt. rettelser tilføjes. 

Godkendt Gitte 

4. Generel 

orientering 

At få et fælles overblik 

og sikre, at alle er 

informeret om de 

indeholdte punkter.  

 Elevtal, skole/SFO 

307/111 

 Kommunikation med FSL 

FSL rettet henvendelse mht. vores 

håndtering af særlige feriedage. 

Der er tale om en individuel 

vurdering fra gang til gang, da der 

kan være dage, hvor det er 

uhensigtsmæssigt for skolen at en 

faglærer får fri, bl.a. fagdage mv. 

 Vejskilt 

Der er kommet skilt op ved vejen, 

som viser til Riberhus Privatskole. 

Søren 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

 Bestyrelseskursus/Formands-

seminar 
Deltagelse på bestyrelsesseminar 

var rigtig godt.  

Koblingsprocenten var det 

varmeste emne. 

Dernæst køb af bygninger og 

størrelse af skole. 

Der blev også talt løn, 

opgavefordeling mellem 

bestyrelse og ledelse og 

samarbejde eller mangel på 

samme med diverse kommuner. 

Der er seminar igen i januar 

måned. 

 

Yderligere: 

Karsten Høy og Søren Ernst 

Lüdeking har holdt møde med et 

forældrepar om vores procedure 

angående søskendeplads/fordel. 

Karsten 

6. Økonomi At holde bestyrelsen 

orienteret om den 

økonomiske udvikling 

Opsamling fra bygge- og 

økonomiudvalgsmødet 

 Budgetopfølgning (bilag) 

Karsten/ 

Søren 
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Vi er på den rigtig gode side af 

budgettet.  

Vi vil gerne nu her bruge penge til 

snitteværksted, knager til borde på 

mellemtrinnet samt plader i hal. 

 

Der arbejdes på eventuelt køb af 

grønt område. 

 

 Etablering af lokale til 

madkundskab 

Den første skitse er kommet. 

Tilbud for inventar 496.000,- dkk 

ex moms. 

 

 Budget 2020 
Der arbejdes på det. 

7. Skal vi tiltræde 

overenskomster med 

HK og 3F? 

Bestyrelsen tager stilling 

til om Riberhus 

Privatskole skal tiltræde 

overenskomsterne. 

Kort oplæg med efterfølgende 

drøftelse af konsekvenserne. 

 

Søren 

8. Støtteforeningen At videregive vigtig 

information om 

støtteforeningens virke. 

Rekorddeltagelse, overskud på ca. 

7000,- dkk. 

 

Jannie og 

Ruth 

9. Personale At videregive 

information fra 

personalegruppen, der 

har relevans for 

bestyrelsen. 

Janne Puggaard har været på TR 

repræsentantskabsmøde. Her fandt 

hun ud af, at lønningerne for lærerne 

på Riberhus Privatskole ligger på 

niveau med folkeskolernes lønninger. 

Hun opfordrer bestyrelsen til at lave 

en politik omkring, at det også skal 

gælde fremadrettet. 

 

Lærerne kan mærke, at årsnormen er 

højere end normalt (grundet ordningen 

med opsparing af feriedage til fond). 

Der er flere møder. 

Men ellers rigtig god stemning. 

Tilfredshed generelt. Der er optræk til 

flere sociale arrangementer; volley, 

fodbold og skydning med spisning. 

Janne 

10. Evt.     
11. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der 

tilhørende bilag? Hvem 

er ansvarlig for punktet? 

  

 


