
Skolebestyrelsesmøde Amagerprivatskole 
Dato og tidspunkt: torsdag den 18. maj 2018     
Kl. 19.00-21.30 

 

Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Lotte Wistisen/HGS   
Afbud: Thomas  
 
 
Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Godkendelse og underskrift af sidste 
referat 2.2.18 

2 Referaterne er underskrevet af bestyrelsen 
 

B Alle 

2. Økonomi – balance pr. 31.3 og 
budgetopfølgning 2018 
 

10  Vi skal budgettere med et budget hvor vi tager 
højde for hvad der skal til minimum og derefter 
kan vi kigge på hvad der så er til det øvrige 
omkostninger  

 Skal vi spise af likviditeten for at kunne investere? 
drøftes senere  

 Drømmeskolescenarie skal der arbejdes med  
 Der skal sættes fokus på 

administrationsomkostningerne  
 Hvordan påvirker de manglende læreressourcer 

budgettet. 
 Nyt budget møde der laves et revideret budget 

inden sommerferien  
 Hvordan skal holdet se ud på 

administration/ledelse 
 

O HGS 

3. Meddelelser: 
 

             Drøftelse: Retningslinjer for brug af  
             forældreintra. Bør vi udarbejde  
             konkrete retningslinjer gældende for  
             AP? Første brainstorm på indhold. 

30  
 
Punktet er udskudt til senere  
 
 
 

O-D  

         Orientering 
 

      Beslutning/produktionsdomæne 
 

            Debat/det personlige domæne 
 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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B: Skoleledelsen 
- Ferieplan for 18/19 og 20/21 
- Orientering vedr. vikardækning 

med pædagoger fra indskolingen 
og evt. opfølgning på fortsat højt 
sygefravær. 

- Besøg af tilsynsførende 
- FP9 
- Opstart af forårsbørn 
- Ultra-bit 4. kl 
- Orientering forælder henvendelse 
 
C: SFO 
D: Lærerrepræsentanterne 
E: Elevråd 
F: Stående udvalg 

 
Sine er blevet valgt som tillidsrepræsentant  
Udskudt til senere  
Udskudt til senere  
Udskudt til senere 
Udskudt til senere 
Udskudt til senere 
Den tilsynsførende deltager i bestyrelsesmøde i August 
Udskudt til senere 
Udskudt til senere 
Udskudt til senere 
Udskudt til senere 

 
 

 
Udskudt til senere 
 
 

 
4. Orientering om 

persondataforordningen 
 

10 Udskudt til senere O-D LW/HGS 

5. Timefordelingsplan –  
udleveres på mødet 

10 Udskudt til senere O-D LW 

6. Evt. 
 

5 Skolens vedtægter skal revideres –  LW laver nyt oplæg 
som revideres af Irene – udsendes som forslag på 
generalforsamlingen. 

 Alle 
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7. Punkter til kommende møde og dato 

for møder i indeværende skoleår. 
 

5 Årshjul for skolebestyrelsens arbejde v/ LW 
 
På valg til skolebestyrelsen: 
Irene – ønsker genvalg 
Marianne – ved p.t. ikke om hun genopstiller 
Per – ønsker ikke genvalg 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 20. juni kl. 17.30 
 
Materiale til kommende møde skal udsendes senest 
fredag den 15. juni til bestyrelsen  
 
Punkter fra dette møde til næste møde: 

 Meddelelser – fra 17.5 udsendes på skrift 
 Orientering om persondataforordningen 
 Timefordelingsplan 
 Budgetgennemgang 2018 - 2021 

 
 
 

  

 


