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Referat af bestyrelsesmøde for Riberhus Privatskole 

Mødet holdes i mødelokalet 
mandag den 30. maj 2022 kl. 17.00-20.00 

 

Punkt Formål Indhold Ansvarlig 

1. Valg af mødeleder   

 

Karsten Høy 

2. Fremmødte: 

 

 Indkaldte: Karsten Høy, Kasper de 

Place, Ruth Bruun, Jannie Aarhus, 

Gitte Petersen, Tanja Kjær, Janne 

Puggaard, Charlotte Wollesen, Stine 

Nikolajsen, Gitte Quitzau og Søren 

Ernst Lüdeking. 

 

Jannie Frandsen mødte ind til punkt 5. 

 

Gitte Quitzau 

3. Godkendelse af 

referat 

 Det seneste referat godkendes og 

underskrives (marts) 

Gitte Petersen står som fraværende. 

Hun mødte dog 20 min inde i mødet. 

Gitte Quitzau står som 

tilstedeværende. Hun deltog dog ikke. 

Karsten Høy 

4. Bestyrelsens arbejde 

 

At lave en 

forventningsafstemning 

i forhold til 

bestyrelsesarbejdet. 

Med udgangspunkt i folderen 

”Bestyrelse ved den private skole” 

gennemgås rammer, opgaver og 

ansvar for bestyrelsesarbejdet. 

Folderen er en del af den udleverede 

mappe. 

 

Karsten 

Høy/Søren 

Ernst 

Lüdeking 

5. Arbejdsopgaver og 

forretningsorden 

At skabe klarhed om 

rammerne for 

bestyrelsens arbejde på 

Riberhus Privatskole. 

 

Bestyrelsens arbejdsopgaver og 

forretningsordenen gennemgås og 

justeres. 

§ 7 stk 1: SFO-leder slettes. 

§7 stk 5 slette eksempler på rådgivere.  

§16 stk 1 Senest d. 15. januar 

forelægges bestyrelsen et af 

økonomiudvalget udarbejdet budget. 

Budgettet udsendes til medlemmerne 

inden mødet. 

Stk 3 tilføjelse: budgetopfølgning 

udarbejdes efter årets tre første 

kvartaler. 

§19 stk 2, …”og mindst en fysisk kopi 

opbevares på skolen” slettes. 

§21 rettes til: som medlem af 

bestyrelsen ved Riberhus Privatskole 

forpligter man sig til at læse den 

udleverede bestyrelsesmappe, og 

orientere sig på Danmarks 

Privatskolers hjemmeside. 

§22 ordlyd ændres til: bestyrelsen 

beslutter på det første ordinære 

bestyrelsesmøde efter 

forældrekredsmødet 

Karsten 

Høy/Søren 

Ernst 

Lüdeking 
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§24 ændres mht medlemmer samt 

årstal 

Økonomi - og byggeudvalg: Karsten 

Høy, Kasper de Place, Jannie 

Frandsen, Tanja Kjær, Gitte Petersen 

Støtteforeningen: Jannie Frandsen. 

6. Skolens økonomi At videregive vigtig 

information 
• Gennemgang af perioderegnskab 

for 1. kvartal (Bilag udarbejdet af 

revisor vedhæftet) 

Vi rammer budgettet næsten 

præcist første kvartal. 

• Omlægning af lån 

Vi har lagt lån om efter 

rådgivning. 

 

Karsten 

Høy/Søren 

Ernst 

Lüdeking 

7. Nyt fra skolelederen At videregive vigtig 

information fra 

skolelederen.  

• Elevtal 

      316 + 40 i Førskolen 

      SFO 118 

• Karakterer gives første gang i 

foråret i 7. klasse, så de kan gives 

på et kvalificeret grundlag. Der 

laves fortsat udtalelser i efteråret. 

• Status legeplads 

De er startet på projektet. 

• Pædagogisk udviklingsproces med 

Rasmus Alenkær 

To klasser var tilknyttet. 

Opstart 4 dage, opsamling. 

Pointer: normbegrebet, to 

voksne/muligheder. 

• Tulipanløb 

Trods dårligt vejr, var vi det 

største hold.  

• Ledelse af SFO’en 

Pt er Søren Ernst Lüdeking 

konstitueret leder af SFO’en.  

• Samarbejdssporet 

Der er kommet ny overenskomst, 

som lægger op til tættere 

samarbejde med TR og lærerne. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

8. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

 

En henvendelse fra Ribe Fritidscentret 

angående eventuelt køb af vores 

grund. 

Karsten Høy 

9. Første skoledag At få et forældre-

/bestyrelsesperspektiv 

før ledelsen laver 

programmet. 

 

Ledelsen fremlægger tanker om 

programmet for første skoledag, for at 

få input før det endelige program 

udarbejdes. 

2 forslag præsenteres. 

Søren Ernst 

Lüdeking 

10. Nyt fra ansatte At bestyrelsen 

orienteres om, hvordan 

de ansatte oplever 

hverdagen på skolen 

 

Det er forår, så der er almindeligt 

travlhed. 

En lærer skal opereres og sygemeldes 

14 dage. 

Kontordame skal opereres så 

sygemelding 14 dage. 

Janne 

Puggaard 

11. nyt fra 

støtteforeningen 

  Jannie 

Frandsen 
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12. Evt. 

 

 Personalesommerfest fredag uge 25. I 

er velkommen kl. 17.00. 

 

Punkter til kommende møde: 

Skal vi åbne for, at medlemmerne i 

bestyrelsen ikke nødvendigvis skal 

være forældre til elever på skolen. 

Alle 

13. Bestyrelsen/ 

bestyrelse internt 

 

 Bestyrelsen konstituerer sig: 

Karsten Høy formand. 

Kasper de Place næstformand. 

 

Karsten Høy 

 

Tak for et godt møde. 

 


