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Amager Privatskole 
 

Møde SB 25.03.21 (afholdt på Teams) 

Referat 
 
Deltagere: Mina, Dennis, Thomas, Stella, Trine (forældrerepræsentanter), Irene (formand), Sine 
(medarbejderrepræsentant) og Dorthe (referent). 
Ikke-deltagende: Daniel (forældrerepræsentant) 
Gæst: Alex  
 

1. Godkendelse af referat og dagsorden 
Ny procedure omkring referat. DG sender ud, og hvis der ikke modtages ændringer eller 
kommentarer inden 4 arbejdsdage, betragtes referatet som godkendt. 
Dagsorden godkendt. 

2. Meddelelser 
Formand:  
Tak til medarbejderne for samarbejdet i slippet mellem skoleledere. Der har hersket god 
ånd, stor vilje og en god velkomst til ny skoleleder. 
Årshjulet kan ikke følges. Men ny mødestruktur med månedlige møder er indført. 
Ledelse: 
Fagfordelingen er gået i gang. Der er småjusteringer i fagene. Fortsætterret og 
fortsætterpligt er italesat, så eleverne oplever så få lærerskift som muligt. 
Søren, der er tilknyttet skolen med nogle faste timer og også som vikar, har lavet et godt 
projekt kaldet beat mat, der kombinerer matematik, musik og kropslighed. 
Dette projekt har gode resultater og udbredelsesmuligheder, og der skal søges fonde og 
sættes diverse samarbejder i gang omkring det. 
Medarbejderrepræsentant: 
Der har været spørgsmål vedr. generalforsamling (se punkt 7) 

3. Ferieplan 
Ferieplanen blev godkendt og kan nu offentliggøres.  

4. Regnskab for 2020 
Revisor fra BDO, Alex deltog. 
Resultatet viser et underskud på i alt 91.000 kr., hvilket er et noget dårligere resultat end 
forventet. 
Der er ingen fejl og mangler ved skolens regnskab, og det er derfor godkendt. Der skal 
udarbejdes en ledelsesberetning, som allerede er i gang med at blive lavet. Den laves af 
Irene, Hanne og Dorthe. 
Årsagerne til resultatet ligger flere steder. Det drejer sig bl.a. om overgangen til den nye 
ferielov, som betød indefrysning af feriepenge, varmepumperne (som indtil videre ikke har 
fungeret optimalt), regnskabsassistance pga. overgang til nyt system, ekstra udgifter ifm. 
Covid 19, medarbejderes afgang og antallet af elever (der er ikke fyldt op  i alle klasser) 
samt lønudgifter. 
Der var spørgsmål, som gjaldt budgettet for 2020, som Alex ikke kunne besvare, da hans 
opgave er at kigge regnskaberne igennem. 
Det blev foreslået at udarbejde kvartalsprognose for at kunne følge økonomien nøjere. 
 
Der er af den tidligere ledelse udarbejdet et forslag til budget for 2021. Det arbejde skal nu 



genoptages via budgetudvalg, som træder sammen i april. Det består af medlemmer af SB, 
Hanne og DG. 

5. Forårsbørn 
Normaltvis afholdes møde midt i marts for nye forældre og børn til kommende 0. klasse. 
Dette kan ikke lade sig gøre i år. 
DG bad om input til processen. Flere muligheder blev drøftet. 
Vi sigter mod et fysisk arrangement – muligvis udendørs med mulighed for at få en 
rundvisning på skolen i små grupper. 
Som alternativ et arrangement på Zoom eller Teams og aftaler om besøg i små grupper. 
Det kræver mere mandskab, men det vurderes, at det er godt givet ud, da vi gerne vil møde 
forældrene og gøre dem trygge ved skolen. 
Det er sværere at inkludere børnene i dette alternativ. 
DG laver oplæg asap. 
Besked skal ud i ugen efter påske. 

6. Kompetenceafdækning for medlemmer af SB 
Punktet blev udsat. 

7. Generalforsamling 
Datoen for kommende generalforsamling bliver 17. august 2021 kl. 17.00-19.00. Irene og 
DG laver indkaldelse, der skal foreligge mindst 21 dage inden afholdelse. 
Medlemmer på valg er: Stella, Daniel, Mina og Thomas. 

8. Lejrskoler 
DG ønskede en drøftelse af mulighederne for afholdelse af skoleårets lejrskoler. 
Det blev besluttet, at afholdelse skal tilstræbes – også selv om det betyder ændringer af 
den oprindelige plan. 
Lejrskoler er vigtige for skolen, og eleverne ser frem til denne begivenhed. 
 
Næste møde er: Tirsdag d. 20. april 2021 kl. 18.00-20.00 


