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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes vi Google Meet 

  
torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.00-21.15 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten Høy 

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 

Inviteret: Søren T. Lodahl fra 

Danmarks Private Skoler, som 

deltager under punkt 8 

Gitte Quitzau 

3. Godkendelse af 

referat  

 Referat godkendes 

 

Karsten Høy 

4. Nyt fra skolelederen At orientere bestyrelsen • Genåbningen for 0.-4. klasse 

Det er gået rigtig godt. Ungerne er 

faldet meget hurtigt ind i rytmen igen. 

De kender procedurerne. 

Samarbejdet med Esbjerg kommune 

om test til ansatte har givet lidt bump, 

men vi håber, det meget snart kører. 

• Planlægning af resten af 

skoleåret 

o Eksaminer 

Fra UVM er der udvalgt nogle prøver, 

som afgangseleverne skal til. Dvs. 

nogle andre er aflyst.  

o Årsprøver 

Vi vil gerne have, at de skal til alle de 

prøver de normalt er, så vi planlægger 

interne prøver med interne censorer. 

o Rejser 

Her er vi nødt til at afvente, at det 

bliver tilladt, men vi har en plan, hvis 

der åbnes op. 

 

Vi har ansat en i barselsvikariat. Fra 

bestyrelsen deltog Karsten Høy i 

samtalerne. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

5. Nyt fra formanden At orientere bestyrelsen • Forældrekredsmøde(r) 

Karsten Høy fremlægger planen for 

både det ekstraordinære og det 

ordinære.  

Til det ordinære møde i april: Karsten 

Høy, Jannie Frandsen, Ruth Bruun, 

Gitte Petersen modtager genvalg, 

Trine Lynddahl modtager ikke 

genvalg. 

Karsten Høy finder ordstyrer. 

 

• Status legeplads 

Karsten Høy 
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Karsten Høy og Søren Ernst Lüdeking 

har holdt møde med 

legepladsudvalget. Ole Fabricius er sat 

på som projektleder. Ifølge planen er 

der start på byggeprocessen til august. 

Vi skal vægte nogle prioriteter til 

udbudsmaterialet: 

Funktionalitet 

Holdbarhed 

Økonomi 

Æstetik 

 

Vi får tilbud fra Kompan, Tres, JRJ 

samt InoPlay. 

 

Der er (stadig) udfordringer mht. 

parkeringspladser, de 19 stk. vi 

fjerner, hvis vi følger vores plan for en 

multibane. 

Vi har igen forhørt os på grunden ved 

siden af Fuglereden, som evt. på sigt 

kan blive en alternativ løsning til 

parkering. 

• Ny dato for bestyrelsesmøde: 6. 

april 2021. 

6. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Månedlig likviditetsstatus 

Er sendt ud til jer. Den faktiske 

likviditet svarer til den budgetterede. 

• Fuglereden 

• Forældrekredsmøde på tirsdag, 

hvor vi håber på godkendelse. Der 

er pt 10 tilmeldte. 

• Ingen andre har givet bud, så 

prisen er 2 millioner dkk. 

• Efter godkendelse d. 2.3 skal vi 

have møde med Skjern bank.  

• Det vi ikke kan låne bruger vi af 

egen kasse, ca. 800.00,- dkk 

Overtagelse er efter planen sat til 1. 

april. 

• Prioriteringer i budget 2021 

(bilag fra sidste møde) 

o Styrkelse af indskolingen 

(bilag vedhæftet) 

o Legeplads 

SEU sætter budget op og melder 

tilbage ultimo marts. 

 

Styrkelsen af indskolingen skal 

prioriteres og sættes i værk, så må 

tidshorisonten for projekt legeplads 

indrettes derefter. 

Karsten Høy/ 

Søren Ernst 

Lüdeking 

7. Dannelsesrejser Retningslinjer for 

foråret 2021 
• Status på planlægning / deadline 

/ covid-19 

Vi må stadig ikke tage på lejrskoler. 

Vi har en plan B i skuffen, hvis det 

pludselig skulle blive tilladt og muligt. 

Karsten Høy/ 

Søren Ernst 

Lüdeking 
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8. Strategi  • Søren T. Lodahl fra DP er 

inviteret for at give et indspark til 

vores arbejde med en strategi. 

Han vil stille nogle coachende 

spørgsmål, som måske kan starte 

nogle gode overvejelser hos os: 

Hvad drejer tallene klassekvotient og 

skolestørrelse sig egentlig om? Altså 

hvorfor har I lagt jer fast på de tal, I 

har?  Handler det om fysiske rammer, 

økonomi eller følelser? 

Økonomien/overskudsgraden bliver 

ikke væsentlig større ved at starte en 

klasse mere på hver årgang. Det gør 

en større forskel i økonomien at ændre 

klassekvotienten. 

Nærvær og genkendelighed kan 

skabes i alle størrelser af skoler - bare 

under forskellige præmisser. 

Faste klassekvotienter kan være meget 

bindende. Man kunne i stedet have et 

mål, der hedder ”Vi vil have 

velfungerende klasser”. 

Store spørgeundersøgelser er meget 

omfattende, og man får ofte meget 

forskelligrettede svar, der kan være 

svære at navigere efter.  

Jeg vil anbefale at I i stedet laver 

interviews med fokusgrupper. 

Lav forskellige scenarier: 

Og tænk ind, hvad de forskellige ville 

betyde/få af ”følger” – hvad vil det 

betyde økonomisk? (måske giver et 

spor større overskudsgrad?) Hvad vil 

det betyde pædagogisk? Hvad vil det 

betyde fysisk med pladsen? 

Hvad er kernen i skolen? 

Hav in mente, hvor stor den andel af 

kommunens børn er jeres? Og 

hvordan børneudviklingen ser ud. 

Hvis det er en del af skolens DNA at 

være lille, skal man måske ikke pille 

ved det. 

 

Hvad er det kunderne er villige til at 

betale for?  

 

Lav en handleplan med fix punkter, 

som I vil have svar på, sæt deadlines 

på, så det ikke bliver et 

evighedsprojekt. 

Husk, I er bestyrelse for en 

undervisningsinstitution. Jeres opgave 

er: 

Lav en økonomisk plan, der rækker 3 

år frem i tiden. 

De fysiske rammer. 

Karsten Høy 
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Kerneopgaven helt overordnet= 

undervisning, dvs. hvilke fag og hvor 

mange lektioner i hvert fag. 

Personaledelen – hvordan går det? 

Hvordan går det i personalegruppen? 

I skal sørge for trivslen i jeres ledelse. 

9. Principielt 

spørgsmål vedr. 

venteliste  

At bestyrelsen tager en 

beslutning 

Hvilken ventelisteplacering får et 

barn, der vurderes til at være 

moden til at starte et år tidligere i 

skole? 

Barnet er skrevet på venteliste til start 

sammen med sin årgang. 

Der ligger mange overvejelser bag en 

sådan beslutning, men hvis vi i denne 

forbindelse kun kigger på plads eller 

ej, så får man tilbudt at komme til 

optagelsessamtale, hvis barnet er 

blandt de 20 første på sin årgang. 

Prioriteringen ligger hos skolelederen. 

Karsten Høy/ 

Søren Ernst 

Lüdeking 

10. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Nogle er tilbage mere end andre, dvs 

nogle har både klasser fysisk på 

skolen og i fjernundervisningen. 

Der er en god stemning. Folk er glade 

for at være tilbage, og trygge i det. 

Det fungerer, men vi skal hele tiden 

være klar til at stille om. 

 

Janne 

Puggaard 

11. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Intet nyt. Jannie 

Frandsen og 

Ruth Bruun 

12. Evt.  Skal vi gøre mere for at hilse på vores 

elever? 

Idéer er velkomne, og I har 

økonomisk opbakning til en ekstra 

indsats. 

 

Måske skal vi se på bestyrelsesmail.  

Alle 

13. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten Høy 

 


