
Skolebestyrelsesmøde Amagerprivatskole 
Dato og tidspunkt: onsdag den 21. august 2018     
Kl. 18.00-20.00 

 

 
Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Rikke Munkholm   
 
Skolen sørger for forplejning til mødet under punkt 7. 
 
Afbud: Marianne, Sine 
 
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Godkendelse og underskrift af sidste 
referat 20.06.2018 samt underskrift 
af referatet af generalforsamling 
 

5 Godkendt og underskrevet B Alle 

2. Tilsynsførende 
Velkommen til Mette Borremose 
orientering omkring ændringerne i 
tilsynsførendes arbejde. 

30 Mette har været tilsynsførende på skolen her i 4 år. 
 
Det er blevet mere skematiseret at være tilsynsførende. 
Det kræver at man tager et certificeringskursus.  
Rapporterne ligger tilgængeligt for alle på nettet.  
Der bliver set på om lærernes undervisningen står mål 
med folkeskolens formålsparagraf.  
Der bliver set på timetal, om det overholder 
minimumstimetal. 
 
Ap er en stærk skole, hvor tingene fungerer.  
Eleverne er glade og trygge. 
Lærerne er velforberedte og engageret. 

O Mette 

3. Økonomi 2018 balance pr 30.6. Ruth 
Færch – regnskabsassistance deltager 
til punktet. Balance medsendt 

30  
Der er blevet lavet et nemmere og mere overskueligt 
budget. 

O-D LW 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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Et nemmere it -system til løn – Dansk skoledata. Det nye 
system er ikke så administrativt tungt. 
Fra 1. jan. 2019 konverterer vi til nyt system i det hele.  
Der er leaset computere til elever og til pædagogisk 
personale. 
 
Ruth oplæg til nye tider:  

• skift af revisor til næste generalforsamling 

• skolepenge fra 11 mdr. til 12 mdr. 

• lejrskolepenge går ind i skolepengene 

• skolepengene bliver delt i 3 grupper 

• opskrivningspris/venteliste fra 250 kr. til 500 kr. 

• SFO én en pris for alle 1000 kr. for 11 mdr. 
 

4. Meddelelser: 
 

A: Formand 
-    Forretningsorden til godkendelse 
 

B: Skoleledelsen 
- Ferieplan for 18/19 og 20/21 – 

bilag medsendt. 
- Personalestatus, opfølgning på 

sygefravær og nyansættelser 
- Skolestart – kort orientering fra 

ledelsen 
 

10  
A. 
Forretningsorden er godkendt og fremsendes til Lotte. Så 
den kan komme på hjemmesiden. 
 
B. 

- Vi følger Tårnby Kommune fra næste skoleår. På 
nær 1. maj og 5. juni 

- Ingen langtidssyge  
- Vi genopslår barselvikariatet. Indtil videre dækkes 

timerne af de faste vikarer.  
- Lotte kommer ud og observerer undervisningen i 

september og frem. 

O-D Alle 
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C: SFO 
 
D: Lærerrepræsentanterne 
 
F: Stående udvalg 
 – forslag om økonomiudvalg 

- Fase 1: 0. – 5. klasse 
- Fase 2: 6. – 9. klasse 
- Pædagogiskdag for lærerne d. 30.08.  
- Foredragsholder til generalforsamlingen. 
- Arbejdsdag for forældre i efteråret og foråret. Vi 

inviterer 
- Vi inviterer lederen af den private institution 

Arken 
C. 
 

- Fælles tur til Sommerland sj. D. 30.08 hele dagen 
land 

- Der starter ny i jobtræning på sfo i 3mdr. 
- Der er kommet zoner i sfo én 

 
D. 
 
F.  
 

- Hans Henrik, Lotte, Thomas og Irene 
 

5. Forslag til årshjul for bestyrelsens 
arbejde – bilag medsendt 

5 August  
Fastlæggelse af mødeplan for det kommende skoleårs 
ordinære skolebestyrelsesmøder. 
Antal møder: 6-7 
Deltagelse i første forældremøde i tildelte klasser 
Besøg af tilsynsførende 

O-D LW 
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Gennemgang af balancen pr 30. juni 
 
 
September – d. 18.09.18. kl. 18 -20 
Gennemgang af skolen. Bygningsmasse, lokaler, udearealer, 
prioriteringer af forbedringer.  
Præsentation af nyt elevråd 
Elevtal pr. 5. september og ansøgninger til elever med særligt 
behov 
Punkter til survay - brugerundersøgelse 
 
 
November – d. 09.11.18. kl. 16 -  
Gennemgang af trivselsmåling og evt. tiltag  
Balance 3. Kvartal og forventet årsresultat 
Strategiske overvejelse 
- Skolens udvikling.  
- Profil, klassekvotient, antal klasser, lejrture 
Udarbejdelse, input, til budget 2019, 20, 21 
 
 
Januar – afholdes i forbindelse med ”julefrokost” d. 18.01.19. 
kl. 16. – 18.30 
Orientering og godkendelse af budget. 
Orientering og godkendelse af timefordeling til det kommende 
skoleår. 
Ferieplan for kommende skoleår 
Forberede og indkalde til årligt møde med 
klassekontaktforældre  
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Gennemgang af skolens APV - Trivselspolitik og 
personalehåndbog 
Julehygge i bestyrelsen 
 
Møde med kontaktforældre og bestyrelse tirsdag d. 
26.02.19. kl. 17 – 18 
 
 
Marts 26.03.19. kl. 18 - 20 
Evaluering af skolebestyrelsens arbejde.  
Deltage lørdag d. 2.3 i pædagogisk dag med personale 
Elevtal i kommende børnehaveklasse.  
Velkomstmøde med ny børnehaveklasse her på skolen i april, 
hvem deltager fra bestyrelsen? 
Forberedelse til generalforsamling  
Planlægning af ledelsesberetning. 
 
 
Maj d. 7.5. kl. 18 -20 
Generalforsamling d. 21. 05. kl. 18-? 
Orientering af fagfordeling, ansættelser/afgange af personale  
Gennemgang af årsrapport med revisor 
Valg af revisor 
Generalforsamling    

6. Planlægning af datoer for 
bestyrelsesmøder, årligt møde med 
klassekontaktforældre og 
generalforsamling i skoleåret 

10 Se ovenstående 
 

D-B Alle 

7. Opstart strategidrøftelse 25 Udskudt til november 2018 D Alle 
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En overordnet drøftelse omkring 
skolens udvikling, skolestørrelse, 
klassekvotienter, skolepenge, 
lejrskoleindbetalinger, elevantal, nye 
tiltag…  

 

8. Punkter til kommende møde: 
 

5 Gennemgang af skolen. Bygningsmasse, lokaler, udearealer, 
prioriteringer af forbedringer.  
Præsentation af nyt elevråd 
Elevtal pr. 5. september og ansøgninger til elever med særligt 
behov 
Punkter til Surway - brugerundersøgelse 
 

  

9. Evt. 
 

      

 


