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Referat af bestyrelsesmøde ved Riberhus Privatskole 

Tirsdag den 23. september 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: 

 Indbudte: Ruth Bruun, Karsten Høy, 

Søren Ernst Lüdeking, Erik Nielsen, 

Frank Holm, Kasper de Place, Maria 

Lauritzen, Ulrik Rogge, Gitte Quitzau, 

Janne Puggaard, Jannie Frandsen. 

Afbud: Trine Lynddahl 

Gitte 

3. Godkendelse af 

referat fra sidste 

møde d. 20. august 

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). 

305/111 

 Personaledag 
Handler om samarbejde. Og vi 

tager hul på en snak om 

visionsdagen. Vi skal til Rødding 

Højskole 

 5. september indberetning 

305 mod budgetteret 296. 

Vi har fire +9 elever. 

 Kommunikation med FSL 

Fagforeningen har henvendt sig 

angående placeingen af 

feriefridage til en ansat. Vi er 

derfor i kommunikation med dem. 

Søren 

5. Nyt fra formanden At videregive vigtig 

information fra 

formanden.  

 ”Lærer for en dag” - 25. sept. 

Dagen er nu dækket ind efter bøn 

om hjælp.  

0. – 4.kl er der to 

forældre/voksne på. 

5. – 6. kl. har en voksen. 

Laurids er blæksprutte. 

Stefanie er sat på til at åbne i 

SFO´en. 

Amalie er sat på i SFO´en fra 

12.45 – 16.45 

Karsten 

6. Økonomi At holde bestyrelsen 

orienteret om den 

økonomiske udvikling 

Opfølgning på skolens økonomi – 

herunder tilbagemelding vedr. 

bogholderi. 

Halvårsregnskab vedlagt som bilag.  

Det ser flot ud. Vi er på rette kurs. 

Samlet overskud 1.125.399,- dkk, et 

resultat 447.000,- dkk bedre end 

budgetteret. 

Vi har 9 elever mere end budgetteret. 

med. 

 

Opfølgning følger i november. 

Karsten/ 

Søren 
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Der er kigget på varslingsanlæg til 

hallen. Det anslås til at komme til at 

koste en ½ million. Økonomiudvalget 

mener ikke, at det er nu, det skal 

prioriteres. 

Vi prøver at nytænke første skoledag. 

 

Skolekøkken arbejdes der videre på. 

Søren Ernst Lüdeking henter tilbud. 

Gitte Quitzau kontakter netværket 

med erfaring i lignende byggeri. 

 

Søren Ernst Lüdeking har afholdt 

møde med fagudvalgsformændene. 

Alt til drift kører, men ikke alle ønsker 

kan imødekommes. 

 

Støtteforeningen skal være skarp på, 

hvad de gerne vil støtte. 

7. Visionsdag Forventningsafstemning Præcisering af bestyrelsens 

forventninger til visionsdagens 

indhold. 

Bestyrelsen udsættes for en walk and 

talk. 

Søren 

8. Kostpolitik 

 

At diskutere skolens 

kostpolitik 
På grundlag af det vi skriver i 

lektiebogen s. 16 debatteres skolen 

kostpolitik. 

Vi kører videre med den politik vi har 

nu, og lærere følger op, som de også 

gør nu. 

Søren 

9. Støtteforeningen At videregive vigtig 

information om 

støtteforeningens virke. 

Vi har møde d. 2.10. Jannie og 

Ruth 

10. Personale At videregive 

information fra 

personalegruppen, der 

har relevans for 

bestyrelsen. 

Cykelhjelm – kan vi lave en fælles 

politik? Beslutningen ligges hos 

ledelsen. 

 

6. ferieuge og retten til at placere dem 

diskuteres mellem os/FSL og ledelsen. 

 

Klubmøde afholdes på torsdag. 

Janne 

11. Evt.     
12. Punkter til næste 

møde? 

Hvad er formålet med 

punkterne? Er der 

tilhørende bilag? Hvem 

er ansvarlig for punktet? 

 Cykler  

 

Tak for et godt møde. 

Næste møde er onsdag d. 23.10 

 


