
Skolebestyrelsesmøde Amagerprivatskole 
Dato og tidspunkt: tirsdag den 25. juni 2019     
Kl. 18.00-19.30 
 

 

 
Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Rikke Munkholm   
 
Skolen sørger for forplejning 
Referat 
Afbud: Thomas 
 
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Godkendelse og underskrift af sidste referat 
7.5.19 

5 Godkendt B Alle 

2. Forslag om nedlæggelse af skolekredsen på 
næste generalforsamling, da den for tredje 
år i træk ikke har haft medlemmer, og en 
holdning til om der optages evt. nye 
medlemmer i perioden frem til næste 
generalforsamling 

10 Irene forhører sig hos Peter om formulering af 
nedlæggelse af skolekredsen. 

D-B Alle 

3. Meddelelser: 
a. Formand 
b. Skoleledelsen 

▪ Spiseordning 
▪ Generel holdning til 

indskrivning af    
▪ ansattes børn på skolen 
▪ Fælles forældreindkøb af 

PC´ere til elever i Fase2 
c. Lærerrepræsentanterne 

15  A. Irene fortsætter som formand og Lasse er blevet 
næstformand 
 
B.  

• Vi laver en forsøgsordning på 3. mdr. Lotte 
indhenter 2-3 tilbud. 

• Sine spørger lærerne om de har en holdning 
til ansattes børn optages som elever på 
skolen. 

O-D Alle 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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d. Stående udvalg 
- Økonomi: nye medlemmer 

• Fra 2020 er forventningen om at fra 6. klasse 
har alle elever deres egen device. Lotte laver 
et skriv med krav til computeren, som 
udsendes i det nye skoleår. 

• Der er møde med udlejer, hvor Thomas 
deltager. Følgende punkter er på 
dagsordenen. Udluftning på skolen, solceller 
og facade. 

• To arbejdsdage i næste skoleår 26.9.19 og d. 
16.4.20. kl. 16 – 20. 

c. udgår 
d.  

• Nyt økonomiudvalg – Irene og Lasse 
 

4. Personaleanliggender 10 Orientering af fagfordeling 
Ansættelser og afgang af personale m.m. 
Der er ansat lærer i et årsvikariat i engelsk og tysk i 
udskolingen. Ligeledes ansat ny matematik- og 
naturfagslærer, og der er ansat barselsvikar 
 

O-D LW 

5. Økonomi – 1. kvartal 

 

10 Gennemgang af balance pr. 31.3.19  
Bilag vedlagt 
Drøftelse og beslutning om opstart af to 0. klasser i 
august 2020.  

• Dialogmøde d. 4. sept. Kl. 17 – 19. 

• Lotte udarbejder beregninger på forskellige 
scenarier, så skolens positive økonomiske 

O-D-B LW 
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udvikling kan fortsætte. Vi har udfordringer 
med at fylde 0. kl. og kommende 3. kl. op. 

6. Årshjul og fastsættelse af mødedatoer for 
kommende skoleår. 

20 Årshjulet – revidering 
Bilag vedlagt 
 

D-B Alle 

7. Deltagelse i første forældremøde i tildelte 
klasser 
 

10 Forældremøde  
d. 26.8: 0. 1. 2. kl. kl. 16. Lasse og Irene 
d. 27.8: 3. 4. 5. kl. kl. 16 Irene og Tine 
D. 29.8: kl. 6., 7.,8., 9. kl. 16. Stella og Jette 
 
 

D-B Alle 

8. Punkter til kommende møde i   

• Klassekontaktforældre – definering 
af rollen. Tilbagemelding af Lotte, 
Sine og Rikke.  

• Gennemgang af balancen pr 30. juni 

• Personalehåndbog 

    

9. Evt. 5 Hjemmesiden? Vi afventer tilbud fra firma. 
Uni – login til forældre i klub – Vi taler med Kim 
leder på Munken. 

  

Bestyrelsens egen dagsorden,  

1) udarbejdelse af folderen på baggrund af 
Privatskoleforeningens præsentation  
2) opdatering og godkendelse af forretningsorden. 

    

 


