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Referat 
Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Rikke Munkholm   
 
Skolen sørger for forplejning til mødet. 
 
Afbud: Marianne, Henriette, Stella, Thomas kommer senere. 
 
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Godkendelse og underskrift af sidste 
referat 18.05.18 
Velkommen til ny bestyrelse og 
bestyrelsens konstituering 

5 Materiale til mødet skal udsendes senest fredag den 15. 
juni til bestyrelsen.  
Referatet godkendt og underskrevet 
 

B Alle 

2. Elevråd 
- Velkommen til elevrådet – 

orientering om indsatser i året, og 
hvordan arbejder AP med elevråd. 

10 • Elevrådet vil blive inviteret indimellem til 
bestyrelsesmøderne. 

• Rebecca informerer om hvad de arbejder med lige 
for tiden. 

• De ønsker den store træbænk rykket væk, da der 
ikke er nok plads i gården til at lege. 

• De ønsker rene toiletter, så de taler løsning i 
elevrådet 

• Madbod – eleverne arbejder på at få en madbod, 
det skal være forudbestilt mad, som vi sælger 
videre 

• Tag over cyklerne, så de ikke er våde, når eleverne 
skal cykle hjem 

• Der blev samlet 5000 kr. ind til indskolingsfesten, 
som måske kan blive brugt i samarbejde med 

 Elevråd 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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elevrådet. 
 

3. Budgetopfølgning 2018 og evt. 
revidering af vedtagne budget 2018. 

- Det reviderede og godkendte budget 
er udsendt med dagsordenen.  

- LW gennemgår det reviderede 
budget, om tiltag, justeringer, og det 
forventede resultat. 

30  

• Der skal udbetales ca. 500 lærertimer pga. 
overarbejde, så budgettet vil være anderledes. 

• Vi får kigget lejrturene igennem, så vi ved helt 
præcist, hvad de koster. 

• Lotte har kigget driften igennem og har prøvet at 
nedjustere, hvor det giver mening. 

• Pedel skal kigges på, da det er urealistisk kun at 
have en pedel 3 dage om uge og kun 14 timer. 

• Vi får hjælp af en regnskabsdame Ruth, som 
hjælper med regnskab. 

• Vi afventer 30.6 balancen, hvor vi kigger detaljeret 
i restbudget 2018 og forventet resultat, og en 
drøftelse som er fremadrettet. 

 

O-D LW 

4. Meddelelser: 
 

A: Formand 

B: Skoleledelsen 
- Ferieplan for 18/19 og 20/21 
- Personalestatus, opfølgning på 

sygefravær. 
- Orientering vedr. vikardækning. 

Brug af pædagoger fra 
indskolingen 

30 • Irene fortsætter som formand og Hans Henrik 
fortsætter som næstformand. 

• Vi følger Tårnby Kommunes ferieplan fra 2019/20. 

• Sygefraværet er nedadgående. 

• Vi har en opsigelse og en lærer der går på efterløn. 

• Vi har fået 28 ansøgninger til de nye stillinger, vi 
havde indkaldt 6 til samtale. 

• Kasper bliver pædagog i 0. klasse. Helle vil være i 
1. klasse, Bianca vil være i 2. klasse og Hamza vil 

O-D Alle 



Skolebestyrelsesmøde Amagerprivatskole 
Dato og tidspunkt: onsdag den 20. juni 2018     
Kl. 17.30-19.30 

 

- FP9 
- Opstart af forårsbørn 
- Ultra-bit 4. kl. 
- Orientering om 

persondataforordningen 
 

C: SFO 
D: Lærerrepræsentanterne 
F: Stående udvalg 

være i 3. klasse næste år. 

• Dansklærerne vil få tid til at lave læseløft. 

• Der vil være lektiecafe til dem det giver mening 
for, og som har et behov for en ekstra indsats 

• Vi har valgt at blive en del af Talent Camp fra 
næste skoleår. 

• 9. klasse har klaret prøverne rigtig flot. 

• Vi er i gang med persondataforordningen alle 
medarbejdere er informeret. 

• Forårsbørnene har primært arbejdet med sociale 
relationer og trafikken. 

• SFOén er lukket i uge 29 og 30 

• Lokalaftale for lærerne er i gang med at blive 
udarbejdet. 

 
 
 

 
 

5. Timefordelingsplan –  
Udsendes med dagsordenen 
- Gennemgang af vejledende 

timetal på årgangene og hvordan 
læses timerne på AP 

10 • Vi ligger på niveau med folkeskolen. Der udsendes 
en sammenlignelig oversigt til alle forældre inden 
sommerferien 

O-D LW 

6. Antimobbestrategi 
Udsendes med dagsordenen 

10 • Antimobbestategien rettes. ”Vi reagerer indenfor 
24 timer på en hverdag”. Derefter vil den blive lagt 

D-B Alle 
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 op på vores hjemmeside. 
 

7. Retningslinjer for brug af  
                    forældreintra. Bør der udarbejdes  
                    konkrete retningslinjer gældende     
                    for AP? 

10  

• Vi undersøger, hvordan forældre kan skrive til 
bestyrelsen på intra. 

• Vi finder, det vi allerede har om retningslinjer på 
intra. 

• Irene sender et oplæg ud, som vi diskuterer på 
næste måde. 

 
 
 

D-B IG 

8. Punkter til kommende møde: 
- Planlægning af datoer for møder i 

kommende skoleår. (Husk 
kalender) 

- Årshjul for skolebestyrelsens 
arbejde v/LW 

- Udarbejdelse af forretningsorden 
jf. Vedtægterne 

- Besøg af skolens tilsynsførende 

10 • Næste møde bliver tirsdag d. 21. august kl. 18.00   

9. Evt. 
 

 • Papir fra Danske Bank underskrives af 
bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmedlemmer 
som ikke deltog på mødet kontaktes omkring 
underskrifter. 

    

 


