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Ledelsesberetning for Amager Privatskole 2018 

 

Væsentligste aktiviteter 2018 

Amager Privatskoles bestyrelse giver nedenstående beretning og statusopsamling på skolens drift og udvikling 

i 2018 – både hvad angår de økonomiske og værdimæssige rammer. Beretningen indeholder tillige bestyrelsens 

vurdering af skolens fremtidsperspektiver.  

Bestyrelsens primære opgave er at sikre en velfungerende og overlevelsesdygtig skole mange år fremover, 

ligesom bestyrelsen skal sikre, at skolen lever op til sin overordnede målsætning: 

Bestyrelsens vurdering sker på baggrund af flere parametre. Først og fremmest kan benchmarks som f.eks. 

karakterer, undervisningseffekt og økonomiske nøgletal sammen med den løbende orientering og 

dokumentation fra ledelsen bruges til at vurdere, om tingene forholder sig fornuftigt ift. de overordnede 

retningslinjer.  

Det er bestyrelsens vurdering, at Amager Privatskole overordnet set er veldrevet og lever op til sit 

værdigrundlag.  

Skolens hovedaktiviteter består i driften af Amager Privatskole, der er en privat grundskole med 227 elever, 

hvor der tilbydes undervisning fra forskoleklasse til 9. klasse. Amager Privatskole er en et-sporet skole, men 

har to klasser på 8. klassetrin. Vi bestræber os på, at elevsammensætningen afspejler det omkringliggende 

lokalsamfund i forbindelse med optag af nye elever til skolen. Amager Privatskole lægger vægt på udvikling 

af såvel elevernes faglige som sociale trivsel, under overskriften ”tryghed & læring, dannelse, fællesskab og 

trygt miljø. Vi arbejder målrettet med det enkelte barns udvikling, både fagligt og socialt. Der er tilknyttet en 

SFO til skolen, hvor næsten alle skolens elever fra forskolen til og med 3. klasse er tilmeldt. 

Skoleåret er præget af mange aktiviteter ud over den daglige undervisning. Årligt afholdes der 5 

fordybelsesuger, hvor klassernes skemaer brydes op, og undervisningen foregår tværfagligt, og ofte ude af 

huset. I skoleåret bliver der også holdt fag-dage, trivselsdag, børnerettighedsdag, motionsdag og fælles juleklip 

med forældre, hvor 5. kl. opfører teaterstykke for resten af skolen. Samlet set er der tale om et væld af 

aktiviteter, der kan følges på skolens hjemmeside og interne samt officielle Facebook-side. Eleverne fra 1. – 

9. kl. er årligt på en skolerejse, hvor formål og indhold er beskrevet i klassernes årsplaner. I 2018 gik 

skolerejserne til Odense, Sønderjylland, Branæs, Berlin og Hillerød. 

Skolens bestyrelse, ledelse og pædagogiske personale er i gang med arbejdet om at præcisere og formalisere 

skolens værdigrundlag, grundfortælling og vision. Formålet er at give en fælles retning for udvikling af skolen 
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og et tættere samarbejde bestyrelse, ledelse og medarbejdere imellem. Det igangsatte arbejde forventes senest 

at være afsluttet med udgangen af januar 2020. 

I efteråret har der været fokus på medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, og der er gennemført en klimamåling 

blandt skolens medarbejdere. Målet med indsatsen er at styrke det professionelle fællesskab, få skabt et fælles 

værktøj til konflikthåndtering, og accept af hinandens forskelligheder. og så alle medarbejdere kan opleve 

social kapital, bestående af tillid, retfærdighed og samarbejde om arbejdspladsen. 

Amager Privatskole har fortsat et mål om at eleverne opnår et højt fagligt niveau ud fra elevernes egne evner 

og kompetencer. Dette afspejles i skolens karaktergennemsnit, der ligger over landsgennemsnittet for 9. klasse 

afgangselever. 

I den seneste CEPOS måling placerer Amager Privatskole sig på en 2. plads over bedst placerede skoler i 

Tårnby kommune. 

Løn på det private skoleområde ligger under de offentlige skoler i Tårnby og Københavns kommune. Allerede 

sidste år gik skolen ind og lønkompenserede de ansatte, og dette tiltag fortsættes , så vi fortsat kan fastholde 

og tiltrække dygtige undervisere. Alle undervisere har også i indeværende år fået en månedlig stigning på det 

lokale løntillæg. Det afspejler sig ligeledes på skolens lønomkostning, hvor der er sket en stigning. 

Vi prioriterer at skolens lærere underviser i deres linjefag, eller med tilsvarende kompetencegivende erfaringer. 

Efteruddannelse prioriteres både individuelt og for hele det pædagogiske personale. 

Skolen arbejder målrettet på at være omkostningsbevidst, og nedbringe unødvendigt forbrug af materialer som 

ressourcer. I 2018 har skolen investeret i mere bæredygtig opvarmningskilde i form af varmepumper. På 

længere sigt bør det tillige blive en økonomisk gevinst i forhold til opvarmning med naturgas. 

SFO  

SFO’ens personale har igen i år deltaget ved forældremøderne i indskolingsklasserne og ved konsultationer på 

de relevante klassetrin. Det er medvirkende til at sikre kontinuitet mellem skolegangen og SFO-tiden. 

Børnene trives i SFO’en, og der er tilfredshed med de forskellige tilbud af kreative og fysiske aktiviteter.  

SFO’en har igen i 2018 haft fokus på brobygning for både kommende, nuværende og udgående børn. Skolen 

har en fast tradition om at invitere børn og forældre i den kommende forskoleklasse på besøg inden opstart. 

Der gennemføres særlige afslutningsaktiviteter for 3. klasserne, som markerer afslutningen på SFO-årene.  

 

Årets økonomiske resultat  

Resultatopgørelsen for 2018 udviser et resultat på 528.681,- og balancen udviser pr 31.12.18   449.097,- 

Resultatet er 343.000 bedre end det budgetterede overskud for 2018 på 186.000,- 



3 
 

Skolen har fortsat sin it-strategi og har investeret i IT-udstyr til personale og i elev-klassesæt, som på sigt skal 

give skolen et tidssvarende digital afsæt. Desuden er der investeret 100.000, - i udvidelse af skolens 

fysiklokale. Dette med henblik på at kunne rumme undervisning for en klasse på 23 elever ad gangen.   

Overskudsgraden endte i 2018 på 2,9 mod -1,2 end i 2017. Årsregnskabet for 2018 viser en likviditetsgrad på 

74,5 mod 60,2 i 2017. 

Hertil kommer, at soliditetsgraden (egenkapital i % af aktiver) ultimo 2018 lå 9,4%, hvilket er højere end i året 

før. Egenkapitalen udgør 449.097, -. Ser man på de økonomiske nøgletal over en femårs periode, kan 

bestyrelsen konstatere, at Amager Privatskole er sårbar, og vi prioriterer derfor fortsat en tæt opfølgning på 

økonomien. Der er efter vores vurdering ikke usikkerhed om skolens fortsatte drift. Der er udarbejdet et budget 

for 2019 med udgangspunkt i 227 elever, der udviser et positivt resultat. Budgettet er udarbejdet under et 

forsigtighedsprincip. 

Den daglige drift kører særdeles fornuftigt og samlet set har skolen et økonomisk fundament, som rummer 

plads til uforudsete udgifter af en vis størrelse og plads til udviklingsinitiativer. Skolens normering lyder på 

224 elever, og i 2018 har det gennemsnitlige antal årselever ligget på 226, hvilket er på højde med forrige år. 

Vi har planlagt, at fra august 2020 vil oprette 2-spor fra 0. klasse, for at bibeholde det økonomiske fundament.  

Pr. 5. september 2018, hvor statstilskuddet opgøres på baggrund af det aktuelle elevtal var der 224 elever 

indmeldt på Amager Privatskole og 82 elever i SFO’en.  

 

 

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)  
 

Bestyrelsens vurdering og forventning til skolens økonomi 

Skolens bestyrelse vurderer, at Amager Privatskoles økonomi skal følges tæt, så skolen også i fremtiden har 

den økonomiske styrke til at drive og udvikle Amager Privatskole efter de fastsatte målsætninger og 

værdigrundlag. 

Pengestrømmen forventes fortsat at være positiv, og likviditeten holdes under opsyn. Bestyrelsen udarbejder 

løbende – sammen med skolens ledelse – en investeringsoversigt. Dette sker for at sikre en kontinuerlig 

udvikling og vedligeholdelse af skolens økonomistyring af investeringsaktiviteterne. Forud for 

bestyrelsesmøderne får bestyrelsen kvartalsmæssigt tilsendt økonomistatus, den øjeblikkelige balance samt en 

likviditetsoversigt, som behandles på bestyrelsesmøderne. Samlet set vurderer bestyrelsen, at skolens økonomi 

er sund, og at den fremadrettet kan tilstræbes at være præget af stabilitet. 

Bestyrelsen arbejder fortsat på en langsigtet økonomisk strategi, så Amager Privatskole bliver en økonomisk 

bæredygtig skole.  

Bestyrelsen er bevidst om, at det er vigtigt at fastholde den nuværende økonomiske kurs, hvor der opereres 

med flerårige investeringsplaner, årlige (mindre) reguleringer af skolepengene samt rettidig omhu. På den 
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måde vil økonomien fortsat skabe råderum for løbende udvikling af skolen. Bestyrelsen oplyser, at der ikke er 

usikkerhed om skolens fortsatte drift. 

  

Usikkerhed ved indregning og måling  

 
Der er ingen kendt usikkerhed om værdiansættelse af skolens aktiver og gæld. 

 

Usædvanlige forhold  

Skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af skolens aktiviteter for 

regnskabsåret 2018 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. 

 

Hændelser efter regnskabsårets udløb  
 
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke skolens 

finansielle stilling. 

 

Forventninger til det kommende år  
 
Amager Privatskole skal også i fremtiden være et seriøst og attraktivt privat skoletilbud på Amager. Elevtallet 

er stabilt, og for at fastholde et elevtal en anelse højere end på nuværende niveau (229 fra 2019), udvider skolen 

til to 0. klasser fra august 2020. 

Der forventes et aktivitetsniveau i 2019 svarende til niveauet i 2018.  

For 2019 Der er budgetteret med et driftsmæssigt resultat:  420.000 kr.  

Vi arbejder fortsat på at konsolidere skolens økonomi.  

 

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager 

offentlige tilskud  

 
Skolen har ingen økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud. 

 

Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning  
 
Redegørelse for modtaget inklusionstilskud og anvendelse heraf: På Amager Privatskole udgjorde midlerne i 

2018 kr. 127.382, - som dels er anvendt til støtte- og specialundervisning af elever med faglige eller sociale 



5 
 

udfordringer. Vi har fastholdt at understøtte klasserne i indskolingen, hvor en pædagog er med i undervisningen 

sammen med læreren i 5-9 lektioner pr. uge. Pædagogens primære rolle er at sikre øget fokus på den enkelte 

elevs trivsel og elevernes relationskompetencer til hinanden.  Det er også skolens hensigt fremover at anvende 

inklusionsmidlerne til den støtte- og specialundervisning, som elever på skolen måtte have brug for. Skolen 

har også i år opstartet en indsats for ordblinde elever og netværk for deres forældre. Skolens ressourcecenter 

udarbejder årligt en inklusionsstrategi for Amager Privatskole.  

 

 

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand  
 
Skolen har i indeværende år, 2018, modtaget tilskud på 388.662. til specialundervisning for elever med særlige 

behov og tilskud til specialpædagogisk bistand. På Amager Privatskole er midlerne anvendt på elever med 

særlige behov og til specialpædagogisk bistand. Der er udarbejdet handleplaner i samarbejde med klassernes 

lærere, og disse evalueres løbende. I dette skoleår er der 2 elever, der er ansøgt støtteundervisning på, og denne 

undervisning varetages af en pædagog og en lærer, der er ansat til opgaven. Begge elever har hver fået 12 

lektioner pr. uge i støtte. Der er én pædagogmedhjælper, der varetager støtten til én elev, der har behov for 

specialpædagogisk bistand. Eleven har 12 lektioner i specialpædagogisk bistand pr uge. Alle klasselærere har 

en ugentlig lektion ”trivsel”, hvor der er efter behov kan sættes fokus på konflikthåndtering, de timeløsefag, 

og (i indskolingen) arbejde med konflikthåndteringsværktøjet ”Hjerte, pære, pil”. 

 

Sociale klausuler 

Skolen har 2 % af den samlede medarbejderstab på særlige vilkår. Skolen har en løbende dialog med 

jobcenter i Tårnby kommune, om vi løbende gennem året har en medarbejder i arbejdsprøvning, 

således at skolen kan leve op til, at den krævede del af årsværkene, er ansat på særlige vilkår. Dette 

såvel i skole, SFO som i administration og i serviceområdet. Det er skolens mål fortsat at ansætte 

medarbejdere på særlige vilkår i det omfang, det er praktisk muligt. 

 

Undervisning og vedligeholdelse 

Til trods for, at skolen bor i lejede bygninger, er vi opmærksomme på skolens vedligeholdelsesstand 

og udseende. Vi har i indeværende år udbygget fysiklokalet og flyttet naturtekniklokalet ind i 

forlængelse af fysik-lokalet. Det hele er omdøbt til et science-lokale. Madkundskab er blevet frisket 

op med nyt inventar og ny maling på væggene. Der er to klasselokaler, hvor vi har investeret i 

støjdæmpende lofter. Endelig har vi i budgettet for 2019 afsat midler til forbedringer af 

undervisningslokaler og udearealer for at tilgodese elevernes og personalets fysiske arbejdsmiljø. 


