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Mødeleder: Lasse Borch  
Referent: Rikke Munkholm   
 
Skolen sørger for forplejning 
Referat 
Afbud: Irene, Marianne og Trine 
 
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvorda
n 

Hvem 

1. Godkendelse og underskrift af sidste referat  
25.6.2019 

5 Referatet godkendt B Alle 

2. Besøg af tilsynsførende Mette Borremose 30 Mette anbefaler: 
Hvis man får en ny klasse, vil det være en god ide at 
ryste klasserne, så det ikke er to klasser. Det kunne 
tydeligt mærkes, at den ene klasse er født ind og den 
anden er ny. 
 
Elevråd - god ide at få noget mere arrangement og 
involvere dem i noget de har lyst til. 
 
Når der skal vælges ny tilsynsførende om 2 år, skal I 
gå efter en, som er lærer, som selv er i gang med 
arbejdet. 

O-D Mette 

3. Meddelelser: 
a. Formand 
b. Skoleledelsen 
c. Lærerrepræsentanterne 

15 a. 
Udgår grundet Irenes fravær. 
Vedtægtsændringer om nedlæggelse af skolekreds - 
status. 

O-D Alle 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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d. Stående udvalg 
- Økonomi:  

Dokument om bestyrelsens arbejde – status 
 
b. 
- Madordning 
LW er i fuld gang med at undersøge. Der kommer to 
firmaer ud med smagsprøver. Elevrådet skal med ind 
over i beslutningen.  
Det er vigtigt at det ikke giver mere arbejde for 
medarbejderne. 
 
- Tilbagemelding fra møde med udlejer 
(bilag vedlægges). 
Der skal mere på før vi skriver under for en 10-årig 
periode. 
Der skal nogle test på indeklimaet. 
Der er dårlig luft i bygningen. 
 
Lasse og Thomas kigger på renovering af bygning 
med tilbud fra forskellige 

- Udluftning – ventilation Lasse kontakter 
naboen 

- Facade, der har vi modtaget tilbud fra udlejer 
- Solafskærmning. Leif er i gang med at 

indhente tilbud 
 
- Opfølgning på unilog-in til forældre til børn på 
Munken – LW fik mail fra Kim/Munken i starten af 



Skolebestyrelsesmøde Amagerprivatskole 
Dato og tidspunkt: tirsdag den 20. august 2019     
Kl. 18.00-20.00 
 

 

august, at han ville tjekke op derpå, og udsende 
beskeder via forældreintra.  
 
 
c. 
Opfølgning: Generel holdning til indskrivning af 
ansattes børn på skolen. 
- Lasse sender rundt til resterende medlemmer til 
afstemning. 
d. 
Ej haft møde 

4. Dialogmøde 4.9 20  

• Økonomiske oplæg af LW 

• Oprettelse af 2 bh. Kl. i 2020 – økonomiske 
konsekvenser for/imod, samt andre modeller 
for at bibeholde skolens økonomiske leje, og 
mulighed for en bedre konsolidering og 
stabilitet af økonomien. 
En justering af bilaget, som udsendes 
bestyrelsen i uge 35. 

 

D-B LW 

5. Økonomi – gennemgang af balance pr. 
30.6.2019 

10 • Gennemgang af balancen, og kort status, 
forventet elevtal pr. 5/9 – balancen udviser 
20.000, - under forventet budget.  

• Ved næste gennemgang af balancen 
overvejes om budgettet skal nedjusteres. 

O-D LW 
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• Forventet elevtal pr. 5.9. er 227 som 
budgetteret 
 
 

6. Skolens grundfortælling og vision – Status 10 Dennis er sat i gang. Vi sender til jer, når vi får noget. O-D Ledelse 

7. Klassekontaktforældre – gennemgang af 
Sine, Rikke og Lotte 

20 Vi tager den med på forældremøderne. D-B Alle 

8. Punkter til kommende møde  

• Personalehåndbog -status 

• Arbejdsdag 26.9.  
(opsamling/evaluering) 

• Gennemgang af skolen. 
Bygningsmasse, lokaler, udearealer, 
prioriteringer af forbedringer 

• Præsentation af nyt elevråd 

• Balance 3. kvartal og forventet 
årsresultat 

• Udarbejdelse, input til budget 2020, 
2021 og 2022 

• GDPR – årlig gennemgang for 
bestyrelsen 

• Visionsarbejde, målsætning og 
skolens grundværdi 

•  

5 Vi får elevrådet på besøg til næste møde. 
 
Der vil være noget klar fra Lygten til næste møde. 
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9. Evt. 5 Jette – får man pengene retur, hvis man ikke vælger 
at tage imod sin plads i klassen? Ja, hvis eleven ikke 
er startet. 
Opslag på Facebook og i 2770 omkring indskrivning 
af nye elever. 
 
Lasse – er det stadig de samme, som deltager i 
forældremøderne, som vi aftalte. 
 
6. – 9. kl. d. 22. august Stella og Jette 
3. – 5. kl. d. 27. august Trine og Irene 
0. – 2. kl. d. 29. august Irene og Lasse 
Husk at fortæl om dialogmødet d. 4. sept. 
Rikke har laver tilmeldinger til dialogmødet den 4.9 
 
Thomas starter folder til nye bestyrelsesmedlemmer 

  

     

 


