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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes vi Google Meet 

  
tirsdag den 6. april 2021 kl. 19.00-21.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Kasper de 

Place 

2.Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Kasper de 

Place, Maria Lauritzen, Jannie 

Frandsen, Ruth Bruun, Søren Nielsen, 

Bente Skovgaard, Trine Lynddahl, 

Gitte Petersen, Svend Erik 

Underbjerg, Janne Puggaard, Gitte 

Quitzau og Søren Ernst Lüdeking 

Afbud: Bente Petersen 

 

Gitte Quitzau 

3. Godkendelse af 

referat  

 Referat godkendt 

 

Kasper de 

Place 

4. Skolens økonomi Godkendelse og 

orienteringer 
• Årsregnskab 2020 (orientering) 

Resultatopgørelse gennemgås. 

Balancen gennemgås.  

Revisionsprotokollen har kun 

grønne bemærkninger. 

• Likviditetsbudget 2021-2024 

(orientering) 

Gennemgås. 

Der er likviditet til at igangsætte 

indsatsen samt at bygge hele 

legepladsen i 2021. indstilles til 

bestyrelsen til godkendelse 

• Budget 2021 (godkendelse) 

Gennemgås. 

Budget á 6. januar 2021 

godkendes. 

Legepladsen og indsatsen i 

indskolingen tages med i 

betragtning, når der fremadrettet 

laves budgetopfølgninger (disse to 

projekter var ikke vedtaget, da 

budgettet blev udarbejdet). 

• Likviditetsstatus pr. 31. marts 

2021 (orientering) 

• Status Fuglereden (orientering 

og evt. godkendelse af 

kreditforeningslån) 

Vi har overtaget pr. 1. april.  

Lånetilbud er ikke klar endnu. Vi 

har rykket for det. 

• Status legepladsprojekt 

(orientering) 

Udbudsmateriale er sendt ud til 4. 

firmaer. Gennemgang af 

udbudsmaterialet foregår i disse 

dage. Det kører efter planen. I 

Svend Erik 

Underbjerg/ 

Søren Ernst 

Lüdeking 
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følge planen kan byggeprocessen 

starte i august.  

5. Nyt fra skolelederen At orientere bestyrelsen • Elevtal skole/SFO 

338 elever inkl. 20 Førskolebørn 

122 i SFO 

• Ansættelsessamtaler tirsdag den 

13. april kl. 15-19 

En fuldtidspædagogstilling. 

Kasper de Place og Karsten Høy 

finder en deltager fra bestyrelsen. 

• Genåbningen 

o Førskole 

o 5.-8. klasser 

o Afgangsklasser 

▪ Eksamener 

▪ Årsprøver 

▪ Studieture, 14 

dages varsel.  

• Status fra administrationen 

De to nye systemer, PBS og 

lønsystem, er indkørt. Det har 

taget ekstra tid i indkøringsfasen 

af disse, men nu er vi med. 

• Kommende punkt om 

madkundskab i 6. klasse 

Der er indkommet forslag fra to 

lærere om at flytte valgfaget 

madkundskab ud af 

mellemtrinnet, så det kun ligger 

på 6.klassetrin. Det vil medføre at 

6.klassetrin ikke er sammen med 

de andre klasser på mellemtrinnet 

i disse lektioner, men vil rent 

fagligt være en gode for 

madkundskab. 

Bestyrelsen lader det være op til 

en pædagogisk drøftelse mellem 

ledelse og lærergruppen.   

• Der kommer dato til 

bestyrelsesmøde i maj fra 

formandskabet og Søren Ernst 

Lüdeking. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

6. Nyt fra 

formandskabet 

At orientere bestyrelsen • Forældrekredsmøde 

Er udsat pga. Corona 

• Parkeringspladser 

Karsten Høy, Kasper de Place og 

graver videre. 

• Overvejelser om grønne 

områder 

Obbekær, Nørremarken, grund 

ved siden af ved Fuglereden. 

Karsten Høy, Kasper de Place og 

Søren Ernst Lüdeking arbejder 

videre på forskellige løsninger. 

• Overvejelser om strategiproces 

Mere konkret på næste møde fra 

Karsten Høy og Kasper de Place. 

Kasper de 

Place 
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• Status legeplads, se ovenfor. 

7. Dannelsesrejser Retningslinjer for 

foråret 2021 
• Status på planlægning / deadline 

/ covid-19 

Intet nyt ift. Coronaregler ift. 

lejrskoler. 

Vi behøver 14 dages 

planlægningsperiode forud for turene. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

8. Elevtal i kommende 

7. klasse 

Godkendelse Der er optaget 23 elever i den 

kommende 7. klasse. De to sidste 

elever på ventelisten er tvillinger. Vi 

indstiller til, at der i denne særlige 

situation gives mulighed for at 

optage 25 elever. 

Søren Ernst Lüdeking beslutter i 

samråd med klasseledelsen efter 

optagelsessamtale. 

 

Søren Ernst 

Lüdeking 

 

9. Oprettelse af 

Riberhus-mails til de 

bestyrelsesmedlemmer 

der ønsker det  

Afklaring Hvem ønsker personlig mail til 

bestyrelsesarbejdet under vores 

domænenavn? 

De, der ønsker en rp mail sender en 

mail til Søren Ernst Lüdeking. 

 

Kunne være fint at gå tilbage til at 

lave en bestyrelsesmappe til nye 

medlemmer. 

Og gøre dem opmærksomme på at 

referater ligger på hjemmesiden. 

Kasper de 

Place/ 

Søren Ernst 

Lüdeking 

10. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

De ansatte skal omstille sig konstant, 

og det kan mærkes efterhånden. Ikke 

to uger er ens og det kræver en del 

forberedelse. Det slider lidt på 

kræfterne her og der. 

Der har været afholdt klubmøde. 

Lærerne havde ønsket et punkt, der 

hedder bestyrelsens arbejde. 

De har oplevet, at bestyrelsen har 

været langt nede i 

beslutningsprocesserne det sidste år. 

Og det undrer dem. Det mener ikke, 

det har været sådan tidligere. Mangler 

der tillid til personalet? Eller til Søren 

Ernst Lüdeking?  

Janne Puggaard har sammensat det i et 

brev til bestyrelsen, som sendes til 

dem med det samme. 

Janne 

Puggaard 

11. Nyt fra 

støtteforeningen 

 Intet nyt at berette Jannie 

Frandsen og 

Ruth Bruun 

12. Evt.  Hvordan er det gået med kommunalt 

tilbud om Covid test på skolen? Vi har 

testtider tirsdag og torsdag. Vi har 

indtil nu kunnet give tilbuddet til 

elever fra 8., 9. og 10.klasse, da det 

afhænger af den testkapacitet 

kommunen stiller til rådighed. 

Alle 
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13. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Kasper de 

Place 

 


