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Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Rikke Munkholm   
 
Referat 
Afbud: Trine og Marianne 
 
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Besøg fra Danmarks Private skoler & 
gymnasier 

1,5 Søren Lodahl & Heidi  
Der kommer et oplæg, som udsendes inden mødet 
Punkter til drøftelser: organisering af TAP-personaler 
3F 

  

2. Godkendelse og underskrift af sidste 
referat 18.01.2019  

5 Godkendt og underskrevet B Alle 

3. Orientering og godkendelse af budget 
2019. 
Materialet har været gennemgået med 
økonomiudvalg. Budgetmateriale 
eftersendes 

10  
Hans Henrik og Lotte har kigget på feriepenge 
forpligtigelsen, så den stemmer. 
 
Vi rammer et overskud pr. 31.12.19 
 
Vi tilbyder DSA 
Vi har en del opskrivninger pt. Også til klasser som er 
fyldt. 
 
Budget for 2019 godkendes hermed. 
 

O-D LW 

4. Meddelelser: 
a. Formand 

b. Skoleledelsen 

20  
Grøn Industri 

• Vi har ophævet aftalen og har et møde med 

O-D Alle 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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c. Lærerrepræsentanterne 
d. Stående udvalg 

- Økonomi Forventet årsresultat 
2018  

dem på torsdag, hvor Hans Henrik, Irene og 
Lotte deltager 

 
Ny klimamåling 

• Erhvervspsykologen kommer til juni og afslutter 
vores forløb inden sommerferien. 

• Sine og Trine laver en ny klimamåling i 
samarbejde med Lotte 

Personale 

• Vi har en lærer som er sygemeldt. 

• 0. klasselærer har opsagt sin stilling. Der 
kommer et stillingsopslag om tiltrædelse gerne 
fra maj, sammen med de nye forårsbørn 

• MA og KT har kørt 0. klasse, og overtager 
klassen efter sommerferien. 

• CE er i virksomhedsprøvning pt og er blevet 
tilbudt barselsvikariat i dansk i 8.b 

• PD er barselsvikar for MF, som desværre har 
opsagt sin stilling, så PD er blevet tilbudt et år 
mere her som tidsbegrænset. 
 

Elevtal 0.kl  

• Pt. 2 omgængere fra 0. klasse 

• Vi bliver 20 elever i kommende 0.  
 
Velkomstmøde i kommende 0. kl. 



Skolebestyrelsesmøde Amagerprivatskole 
Dato og tidspunkt: tirsdag den 26. marts 2019     
Kl. 18.00-21.00 

 

• Er d. 27.03. RM, Ho og P-SG deltager. 
 

- Økonomi Forventet årsresultat 2018 

• Vi har revision d. 1. + 2. april, og årsresultatet 
udsendes herefter. 

 

5. Valg af revisor og  
Indstilling af tilsynsførende til 
generalforsamling omkring valg af 
tilsynsførende 

10 Det er besluttet, at vi skifte revisionsfirma til BDO efter 
afslutning af årsrapporten for 2018, og evaluere 
nuværende samarbejdspartner Beierholm. Der har 
været indhentet tilbud fra andre revisionsfirmaer – 
økonomiudvalget ser herpå. 
 
Lotte har kontaktet vores tilsynsførende om hun vil 
fortsætte en ny periode. Mette ønsker at fortsætte 
endnu en periode. Bestyrelsen indstiller til 
forældrekredsen, at Mette fortsætter som skolens 
tilsynsførende. 

O-D LW 

6. Status på skolens vision – opsamling efter 
pædagogisk dag – fastsat ny dato 
 

10 Onsdag d. 3. april kl. 08.00 møde i udvalget med 
Marianne, Thomas, Irene Og Lotte 

D-B Alle 

7. Forslag og godkendelse af ændringer til 
godkendte timefordeling skoleår 2019/20, 
samt godkendelse af retningslinjer for 
kommunikation skole/hjem – udarbejdet 
af SU og personale. 

 

10 Nyt lovkrav om obligatorisk prøve i praksis-musiskfag i 
8. kl. 2021. 

• Vores 6. klasse skal til praksis musisk prøve i 8. 
klasse. 

Lempelig indførsel af faget håndværk & design, hvor 
det fra næste skoleår opstartes fra 4. – 6. kl. 
Tidligere indsats i sprogfagene. / kl får endnu 1 engelsk 

D-B Alle 
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lektion 
Bilag vedlagt retningslinje kommunikation 

• Den er godkendt, og kommer på hjemmesiden. 

8. Referat af mødet med 
klassekontaktforældre 

5 Forslag til det videre arbejde 

• Vi skal have defineret rollen. Det gør Lotte, Sine 
og Rikke. Viderebringer til SU 
 

D-B Alle 

9. Evaluering af bestyrelsens arbejde 
 

10 Årshjulet – revidering 
Vi tager den med videre til næste gang, hvor vi bruger 
DP´s evalueringsskema 

O-D Alle 

10. Forberedelse til generalforsamlingen den 
21.5.19 
Planlægning af ledelsesberetning 

 Hvem er på valg? 
Henriette genopstiller ikke 
 
Stella? Lotte spørger Stella 
Hans Henrik genopstiller for et år. 
Thomas genopstiller 

D Alle 

11. Punkter til kommende møde 7.5.19 
Revision kommer og aflægger rapport 
om årsrapport 2018 
Udskydes til august: 
Personalehåndbog 

 Vi inviterer elevrådet til d. 7.5. 
12. Evaluering af bestyrelsens arbejde 

 

  

13. Evt.     

 


