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Bestyrelsens beretning over skoleår 2016 - 17 

 

   Bestyrelsen har i løbet af dette skoleår afholdt 6 ordinære bestyrelsesmøder og et ekstra-

ordinært. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede økonomiske styring af skolen og har 

ligeledes beskæftiget sig med skolens pædagogiske tiltag og visioner.  Derudover var det 

bestyrelsens opgave at ansætte en ny skoleleder og assistere ved ansættelsen af en viceskoleleder. 

 

Skolens økonomi: 

 

Regnskabsåret 2017: 

   Årsrapporten viser som resultat for 2017 et underskud på  849 t.kr. Dette er ikke tilfredsstillende.  

Underskuddet er primært af engangskarakter og skyldes primært følgende: 

• Ansættelse af ny skoleleder, med dobbeltløn i to måneder, samt fratrædelsesgodtgørelse til 

den afgående leder.  

• Løn i opsigelsesperiode til opsagte medarbejdere 

• Ekstra vikarlønninger grundet samme opsigelser 

 

Skolen har budgetteret med et overskud i 2017 og resultatet for de første måneder af året udviser et 

tilfredsstillende resultat. Generelt opererer vi med et stramt budget og på en lille skole som vores, 

skal der ikke meget til førend et budgetteret overskud kan vende til et underskud. Bestyrelsen 

besluttede ikke at hæve skolepengene i indeværende skoleår. 

 

Søgningen til skolen er generelt god, og der er ventelister på alle klassetrin. Der er endvidere 

positive tendenser mht. koblingsprocenten som er steget i år efter at have været faldende i årene 

2012-2015 med 1.617 kr. pr. Elev, hvilket påvirkede os med et minus på 330 t.kr. Der er dog stor 

usikkerhed omkring fremtiden på dette område. 

 

Revisionen har konkluderet at skolen har en fornufttig økonomistyring, og generelt udviser 

sparsommelighed i driften.  Likviditeten er også tilfredsstillende, og skolen har ingen lån. 
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Bestyrelsen  har i sine diskussioner om budget for 2017 diskuteret forskellige scenarier for skolens 

fremtid. Vi har vurderet at vi har behov for at styrke skolens finansielle beredskab, for at mindske 

vores sårbarhed. Endvidere har vi en yderligere styrkelse af fagligheden, bl.a. ved flere 

dobbeltlærertimer og differentiering af undervisningen i dansk og matematik i 8. Og 9. Klasse. 

Generelt set har vi ikke mange muligheder på en lille skole som vores. Vi bor i lejede lokaler og har 

derfor forholdsvist høje omkostninger til ejendomsdrift i forhold til sammenlignelige skoler, og har 

ingen muligheder for at refinansiere mv. Så overordnet set kan vi gøre tre ting, enten hæve 

forældrebetalingen, udvide antallet af elever eller skære i aktiviteterne. 

Vi har bl.a. diskuteret om vi skulle sløjfe lejrskolerne. Eller hæve forældrebetalingerne yderligere.  

Vi kom til den konklusion, at bedste ville være at hæve klassekvotienterne fra 3. Klasse og oprette 

en ny 7. Klasse. Dette har ikke været nogen nem beslutning. En del af vores skoles værdigrundlag 

og DNA er at være en lille skole med små klasser og kun 1 spor – en lille skole hvor der er tryghed 

og nærhed og hvor alle kender hinanden og passer på hinanden. Vi har vurderet at vi kan bære det 

uden at miste ’os selv’ – at det ikke er en rar beslutning, blot syntes vi at alternativerne var mindre 

attraktive. 

Så med en bedre konsolidering får vi, udover mere økonomisk robusthed, nogle muligheder for at 

udvikle vores skole, som vi har manglet. Vores hovedfokus vil fortsat være på tryghed, trivsel og 

faglighed. 

 

Som sagt er det meget vanskeligt at spare yderligere gennem en effektivisering af skolens drift og 

alene dermed holde omkostningerne nede. Bestyrelsen er derfor glade og stolte over at en forældre-

gruppe har arbejdet på at samle penge ind gennem ”fundraising” og gennem vores #sjoverskolegård 

kampagne og fest for at kunne gøre noget ved vores skolegård. Sjovereskolegård-kampagnen 

resulterede i over 32.000 indsamlede kroner, som virkelig har udmøntet sig i en sjovere skolegård. 

Vi har nu kunstgræsbane, basketstander, blomsterkasser og senest har gruppen, sammen med 

ledelsen, knoklet i pinsen med at bygge et siddelandskab, som er blevet et stort hit hos vores børn. 

 

Bestyrelsen vil gerne takke forældregruppen og ledelsen mange gange for samarbejdet og den store 

indsats og vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde fremover. 
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Undervisning og andre tiltag på skolen: 

    Skolen har bibeholdt: 

- frugtordning (gratis) 

- lejrskole på alle klassetrin (i folkeskolen er de på lejr 2 gange i et skoleforløb 0. – 9. kl) 

- Læsebånd 

  

Endvidere planlægges følgende: 

 

1. Dobbeltlærertimer – placeres efter dokumenterede behov for faglig differentiering, ved 

lærerskifte eller trivselsarbejde. (Fra aug. 17 placeret timer i 1., 2., 4. og 5. klasse). 

Omplaceres med et skoleår. 

2. Pædagogisk supervision – 1 klokketime om ugen pr. lærer 

3. fortsat delehold med 12 elever i n/t, billedkunst, fysik og hjemkundskab 

4. Indkøb af nyt IT udstyr,-  inkl. digitale læringsmidler 

5. Pædagoger i indskolingen. Mellem 5 til 10 timer er pædagogerne i undervisningen i 0. – 3 

klasse 

6. Tilbud om lektiecafe fra 1 - 7 klasse (også et ønske fra elevrådet). 1 klokketime om ugen 

7. Valgfag - sprog i udskolingen. Strategier til bedre skrift og udtale. 1 klokketime om ugen 

8. Lektiecafe udskoling. Differentieret undervisning i dansk og matematik i 8. og 9. klasse 

hvor eleverne føres igennem tidligere års afgangsprøver og får vejledning på 

afleveringsopgaver. 

1 klokketime om ugen 

9. Ressourceteam for læsning og trivsel. 6 lektioner om ugen inklusionsvejleder i klasserne. 

Læsehold af tre måneder undervises i ressourceteamet. Evaluering med elev og forældre 

efter 3 mdr. 

10. Office 365 alle elever implementeres 

11. Syv Fordybelsesuger i temaer. Mål tværfaglighed og differentiering. Alle lærere og 

pædagoger har 25 lektioner i fordybelsesugerne så ugerne bliver fordybelse der kan føres 

videre ind i en undervisning fremadrettet eller tilfører synlig påvirkning af adfærdsmønstre i 

en klasse på en måde der kan evalueres af eleverne selv, lærere/pædagoger og forældre  

12. Øget kommunikation. Evt. hyppigere nyhedsbreve, udvidelse af tirsdagstræf, nytænkning af 

skole/hjem og forældremøder, synlige faglige mål (vi styrer efter undervisningsministeriets 

fælles mål for grundskolen) 

13. to 7. klasser 

14. Udviklingsprojekter 

- materialer og metoder i engelsk 

- læringsmiljøer – hvorledes fremmer de fysiske rammer læring og trivsel 

- det gode forældresamarbejde – hvorledes skal gensidige krav og forventninger komme 

til udtryk og i hvilke rammer og metoder 
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Skolens synlighed: 

 

DR`s nyhedsavis interviewede i september 16 – en håndfuld elever fra 9 klasse, som anmeldte en 

ny bog ”ung kend din krop” 

Knæk cancer i 8 klasse – statsministeren på besøg i uge 41, 2016 og eleverne indsamlede 28.772,-  

DR TV avisen indslag  juni 17 med elever fra 5 klasse og skoleleder i prime time om fidget 

spinners 

Facebook. Mange nye ugentlige løbende opdateringer fra skolen inde og ude 

 

Bygningsmæssige tiltag og vedligeholdelse: 

Vi har fået smartboards i alle klasser. 

Igangsat renoveringsproces udenfor med udlejer i september 16. Nyt asfalt og beplantning afsluttet. 

Nyt hegn påbegyndes snarest.  

 

 

Skolens tilsyn: 

Skolens tilsynsførende,  lærer og pædagogisk konsulent Mette Borremose, lavet sit certifikat  og 

aflagt sin  tilsynsrapport om dette skoleår, der ligger på skolens hjemmeside. Mette er meget 

imponeret over lærernes arbejde og klassernes indsats – og hele stemningen, som man møder på 

skolen. 

 

Undersøgelse af undervisningsmiljø: 

    Der er i december udarbejdet en APV på det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Efterfølgende 

er lavet en handleplan udarbejdet af skolens AMR og skolens ledelse. Skolens ledelse aftalte med 

arbejdstilsynet, at de etablerede samtaler med medarbejdere i forhold til skolens arbejdsmiljø. Der 

var en enkelt anmærkning i forhold til indeklima og store temperaturforskelle i forskellige lokaler 

på skolen. Dette påbud har skolen efterfølgende svaret tilfredsstillende på ved at få efterset skolens 

fyr, samt monitorere temperatur udsving over en periode.  

 

Der er ikke lavet en elevtrivselsundersøgelse i 2016.  

 

Skolen har et godt samarbejde med Tårnby kommunes forskellige instanser:  

 

 

Mere om elever: 

Elevtallet har den 5. september 2016 været på 208,  i SFOen var der 77 børn. 

Som sagt planlægges en udvidelse af elevtallet i 2017. 

 

 

Ansættelse af en ny skoleleder, viceskoleleder og administrationschef: 

Vi ansatte per 1. juli 2016 Vibeke Borrisholt som ny skoleleder, til erstatning for Norbert Balzer, 
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som valgte at træde tilbage efter 16 år på skolen pga. sygdom. Vibeke kom fra en stilling som 

viceskoleleder på Tranegårdskolen i Gentofte, og har de sidste 16 år arbejdet med undervisning, 

projektledelse og ledelse i både folkeskolen og i ungdomsuddannelserne. Hun har både en 

økonomisk uddannelse, læreruddannelse, læsevejlederuddannelse og er cand.mag. i læring og 

forandringsprocesser.  

 

Endvidere ansatte vi Jens-Aage Skare Nielsen som viceskoleleder samt leder af SFOen pr. 1. 

November. Jens Aage har gjort karriere i A.P. Møller før han i 2013 valgte at læse til lærer og 

arbejde med uddannelse af børn/unge. Jens Aage er linjefagsuddannet i matematik og idræt. 

 

Senest har vi ansat Hans Gaarn Svendsen som administrationschef, til erstatning for Gitte. Hans 

kommer fra en stilling i Nykredit hvor han bl.a. har arbejdet med arbejdsmiljø. 

 

Andet Personale: 

Jannik Olsen fratrådte efter prøvetiden d. 31.10.16. Josefine Top blev ansat og startede 1.11.16 

 

Simon Andresen ansat 1.11.16 (Morten Rindoms stilling) 

 

Maria Martinez startede 1.11.16 i barselsvikariat for Tine Munk Tranberg. Maria er efterfølgende 

fastansat 

 

Line Jakobsen (deltid). Fratrådt d. 1.11.17 for at udfolde sig som kunstner 

 

Maria Schandorph jobpraktik på kontoret d.1.12.16 

 

Zira Franck (deltid) på pension d. 1.2.17 

 

Ann Harnek ansat 1.2.17 (Sannes Pedersens stilling) 

 

Vibeke Mejlstrup i virksomhedspraktik på kontoret d. 1.2.17 

 

Morten Rindom er efter længere sygemelding fratrådt 1.3.17  

 

Sanne Pedersen er efter længere sygemelding fratrådt 1.4.17  

 

Gitte Dam Jensen fratræder sin stilling 31.10.17 og er afløst af Hans Gaarn Svendsen d. 1.6.17 

 

Maria Sæther (deltid). Musik. Fratræder d. 1.7.17. Musik varetages næste år af skolens faste 

pædagogisk uddannede personale 

 

Bianca Camilla Jensen er ansat i SFO d. 1.4.17. (overtager Simon Andresens stilling når han starter 

på lærerseminariet aug. 17) 
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Bestyrelsen takker ved denne lejlighed alle ansatte på skolen - lærere, det pædagogiske og 

administrative personale - for deres indsats og arbejde i det forgangne år. 

 

Samarbejdet med Tårnby kommune  

 

- Med UUvejleder Inger Schott Christensen om at støtte elever i 8. og 9. klasse i det rigtige 

uddannelsesvalg, og videndeling med skolens ledelse og lærere i forhold til hvorledes 

udskolingseleverne kan føres godt videre til en anden uddannelse.  

- Med PPR, hvor der er opfølgningsmøder hver anden måned med psykolog Elisabeth Ansley, 

skolens special lærere, samt skoleledelsen. Her vurderes hvilke tiltag der skal igangsættes i 

skolen, således at alle elever kan udnytte deres forudsætninger bedst muligt.  

- Med sundhedsplejerske Anne Moos, der med stor indsigt fører samtaler med elever og/eller 

foretager sundhedsundersøgelser. 

 

Til slut også en stor tak til: 

 

alle  forældre og elever for samarbejdet i sidste år.  

      Bestyrelsen på Amager Privatskole 

Michael Poulsen - Formand 

 

 

  


