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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
mandag den 10. januar 2022 kl. 18.00-20.00 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten 

2. Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Kasper de 

Place, Jannie Frandsen, Ruth Bruun, 

Søren Nielsen, Bente Skovgaard, Gitte 

Petersen, Kim Conrad Hansen, Janne 

Puggaard, Gitte Quitzau og Søren 

Ernst Lüdeking. 

Afbud: Janne Puggaard, i stedet 

deltager Pernille Mauritzen. 

Ruth Bruun, Bente Skovgaard, Gitte 

Petersen deltager via Meet. 

Karsten Høy gik efter punkt 3 

Gitte Q 

3. Strategi (kl. 18-19) At få indblik i 

strategiprocessen på 

Esbjerg Realskole 

Carsten Thyrsting (skoleleder) og 

Jakob Holst (Flying October) holder et 

oplæg om arbejdet med Esbjerg 

Realskoles udviklingsstrategi 2019-

2024. 

Bilag vedhæftet. 

Karsten / 

Søren L 

4. Godkendelse af 

referat 

 Det seneste referat godkendes og 

underskrives 

Karsten 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

• Opsamling på strategi-processen 

Kort drøftelse, punktet tages med på 

kommende møde 

Karsten 

6. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Elevtal 

312 

SFO 124  

• Opstart efter nytår 

Corona sluger tid, vi har tre 

personaler ramt pt. samt nogle 

vikarer. 

• Status legeplads 

Byggeansøgning indsendt. Vi afventer 

byggetilladelse. 

• Rejser til New York og Tjekkiet 

Vi har bestilt begge rejser, og håber 

så bare, at vi må rejse. 

Søren 

7. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Budget 2022 (bilag udsendes i 

slutningen af ugen) 

Godkendes.  

Ønsker til budget 2022 

(uprioriteret liste vedhæftet) 

Vi følger godkendte budget, og følger 

op kvartalsvis. Der var opbakning til 

ledelsens prioritering, så pålæg af 

brandmyndighederne igangsættes 

først. 

Ønskerne realiseres når 

budgetopfølgning tillader det 

Karsten / 

Søren L 
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8. Justering af 

undervisningstimetal 

At tage stilling til om 

undervisningstimetallet 

i 1. - 4. klasse skal 

reduceres med én 

lektion om ugen. 

Se indstilling i mail. 

Søren Ernst Lüdeking gennemgår 

indstillingen. 

Indstilling til pkt. 8 

På baggrund af evalueringen af 
folkeskolereformen samt lærernes 
erfaringer på Riberhus Privatskole 
indstilles der til, at timetallet 
reduceres, så eleverne i indskolingen 
kun har undervisning til og med 6. 
lektion. Reduktionen sker ved, at 
antallet af trivselslektioner nedsættes 
fra to til en lektioner om ugen. 

I 4. klasse indstilles der til, at eleverne 
kun har én dag om ugen, hvor de har 
undervisning i 7. lektion (imod 2 i 
dag). Antallet af lektioner i N/T sættes 
ned fra 3 til 2 om ugen. 

Vedtaget. 

 

Søren L 

9. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

Pernille Mauritzen og Søren Ernst 

Lüdeking orienterer. 

Det presser personalet lidt hele tiden 

at være øvrig kontakt. De spekulerer 

på, hvornår de selv bliver smittet. 

 

Corona optager en hel del af vores 

tid. 

Janne/Søren L 

10. nyt fra 

støtteforeningen 

 Vores børnearrangement er aflyst. Jannie 

11. Evt. 

 

 16.marts er der Lærer-for-en-dag. 

Jannie Frandsen vil gerne have 

tilkendegivelser på, om nogle 

bestyrelsesmedlemmer kan deltage 

den dag. 

 

Vi tager stilling til afholdelse af 

infoaften alt efter retningslinjer. 

 

Gitte Quitzau forslår redigering af 

formulering på hjemmeside, punktet 

tages på næste møde. 

Alle 

12. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

  Karsten 

 

Tak for et godt møde. 


