
Referat af strategi-seminar Amager Privatskole 
Dato og tidspunkt: fredag 9.11.2018   
Kl. 16.00-22.00 

 

Mødeleder: Lotte/Irene  
Referent: Rikke   
 
 
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

0. Brianbrakes - Lotte  10  R Alle 

1. Kl. 1615-1715 
Resultat af spørgeskema 
 
-  Drøftelser i blandede grupper 
-  fælles opsamling 
 
 
 

60 • Vi er attraktive fordi vi er en lille skole, et-sporet skole, 
lav klassekvotient, men når først de går her, bliver det 
også vigtigt for dem, at der er lejrskoler samt korte 
skoledage.  

• I den kommende APV vil det være oplysende at spørge 
ind til, hvilke rammer lærerne vægter for en attraktiv 
arbejdsplads.   

• Lille skole, små klasser, tryghed. Vi forestiller os, at 
fagligheden har betydning, men at de andre 
fokusområder betyder mere, og at fagligheden dermed 
kommer med.  

 

D-R Alle 

2. Kl. 1730-1830 
Skolens grundfortælling  
– oplæg Lotte 
 
Hvad er fortællingen om AP i dag? 
Kendetegn – styrker/muligheder 
Kendetegn – svagheder/udfordringer 
 
- Fortsættelse i nye grupper 
- fælles opsamling 
 
 

60 • Grundfortælling er hvordan vi kommunikerer vores 
værdier gennem historier. Gennem grundfortællinger 
formidler vi historien om, hvorfor vi handler som vi 
gør. 

 
 

 
 
 
 
 

D-R Alle 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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3. Kl. 1830-1900 pizza & salat 
 

30    

4. Kl. 1915-2015 
Skolens værdigrundlag  
 
Værdigrundlag fra 2008 vedlægges 
-  grupper og fælles drøftelse 

10 Elevrejsen foregår gennem 
 
Tryghed og læring 

• Smil og glæde 

• Faglige ambitioner 

• Trygt læringsmiljø 
Dannelse 

• Nærhed 

• Selvberoende – robusthed 

• Ansvarlighed – verdens udsyn 

• Respekt - tolerance 
Fællesskab 

• Involvering 

• Skole – forældre – barn 

• gennemsigtighed 
 
Udvalg består af 
Marianne 
Lotte 
Thomas  
Irene 

D-R Alle 

5. Kl. 2030-2130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Hvor er vi nu? - fælles 
AP – skolestruktur/udvikling fremtid 

10 • Adresse – at flytte kræver økonomi og hvad er grunden 
til at skulle flytte? Vi skal bibeholde vores profil og 
værdier. Vi vil rigtig gerne parkere flytningen og finde 
ro med at blive i de eksisterende lokaler.   

D-B Alle 
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• Antal klassetrin, spor  

• Klassekvotienter 

• Adresse 

• lejrture 

• 1-5-10 år 
 

• 10. Klasse er ikke attraktivt, da vi ikke selv kan fylde 
en klasse med vores egne børn, men vil få langt 
størstedelen udefra.   

• 0. klasse virker mere attraktivt og gerne allerede til 
sommer, så klassen kan medvirke til at stabilisere 
økonomien på skolen. Efter uge 48 ved vi om der er 
elvgrundlag for klassen. Det vil være fint at have to 
klassetrin med to spor på skolen, så vi kommer op 
på ca. 245 elever. Økonomien vil blive holdbar og vi er 
ikke presset hvis alle klasser ikke er fyldt op.   

• 1 år: ideelt er der to 0. klasser  

• 5 år: Stabil masse med rullende 12 klasser og en 
økonomi, der gør det hele lidt sjovt. Det vil være godt 
at bruge nogle penge på at renovere skolen. 

• Efter uge 47 ved vi hvor mange der er interesseret i 
kommende 0. hvis der er nok til 2 klasser kører vi med 
det. 

• Min. 18 elever i klassen før det er aktuelt 

6. Evt. 
 

 • Næste møde er 18.1.19, hvor vi afslutter med 
julefrokost. 

• Økonomiudvalget står for planlægning af denne aften 

 

  

 


