
Referat af skolebestyrelsesmøde Amagerprivatskole 
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Mødeleder: Irene Gabel  
Referent: Rikke Munkholm   
 
Vi sørger for kaffe/te, vand og sandwich 
 
Fraværende: Dennis 
 

Hvad handler punktet om (uddybning) Tid Beslutning Hvordan Hvem 

1. Godkendelse af dagsorden og seneste 
referat 5.8.20 

5 Godkendt og underskrevet B Alle 

2. Besøg af tilsynsførende Mette Borremose 20 Ro, nærvær, positiv stemning og hjælpsomme børn. 
God afvekslende nutidig undervisning med 
nærværende lærere. Stor ros og anerkendelse til al 
personale 
 

O-D Alle 

3. Økonomi – gennemgang af balance pr. 
31.8.2020 – bilag vedlagt 

20 • Gennemgang af balancen, og kort status, 
elevtal pr. 5/9 – et forsigtigt bud på 
forventet årsresultat 

o Høj lønudgift grundet ekstra 
personale pga. corona, 
længerevarende sygdom, barsel og 
opsigelse. 

o Ekstra klassesæt pcére grundet 
corona 

o Forventet 4-500.000 i overskud 

• Input, til budget 2021 
o Lejrskole 
o Corona lønninger 

 Lotte, 
Thomas, 
Lasse 

         Orientering 

 

      Beslutning/produktionsdomæne 

 

            Debat/det personlige domæne 

 

            Refleksion/Refleksionsdomæne 
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• Grøn Industri – Orientering om afholdt møde 

• Skolen kompenseres, hvis 
varmeudgiften bliver højere end det 
udmeldte budget Grøn industri har 
udarbejdet 

4. Årlig gennemgang af GDPR 10 • Til godkendelse – vedlagt 

• Der skal skrives gemmetid ind på 
elever, som er udskrevet. Evt. benyt 
foreningen til sparring 

• Til godkendelse på næste møde. 

B Alle 

5. Gennemgang af skolen. Bygningsmasse, 
udeareal, legeplads, underetage 
prioriteringer af 
forbedringer/vedligeholdelse 

35 • Til drøftelse og beslutning – bilag vedlagt 

• Udskydes til næste møde, hvor vi 
mødes uden for kl. 1700. 

 

D-B Alle 

6. Meddelelser: 
a. Formand 
b. Skoleledelsen 
c. Lærerrepræsentanterne 
d. Stående udvalg 

• Økonomi  

• Vedligeholdelse af ejendommen 
 

25 A. Lasse udtræder af 
bestyrelsen og Daniel skal 
ind. Vi mangler en 
næstformand. 
Mina og Thoma laver 
spørgsmål til undersøgelse 
af hvorfor AP bliver valgt fra 
evt. pr. telefon. 
 

B. Rekruttering af ny 
viceskoleleder – oplæg af 
Lotte.  

 D-B 
 

Lotte, 
Thomas, 
Lasse 



Referat af skolebestyrelsesmøde Amagerprivatskole 
Dato og tidspunkt: onsdag den 28. oktober 2020     
Kl. 1800-2000 
 

 

Anja bliver konstitueret som 
SFO-leder og tager 
vikardækning om 
morgenen. 
Bianca bliver møde 
koordinator og står for 
dagsorden og mødeleder af 
ugentlig SFO-møde. 
Sine bliver koordinator af 
Ressourcecenteret og 
overtager samarbejde med 
RoF.  
Thomas og Mina deltager 
som repræsentanter for 
bestyrelsen i 
ansættelsesudvalg. 
Sine, Hanne, SFO 
medarbejder og evt. endnu 
en lærer deltager i 
ansættelsesudvalg. 
Tidshorisont: stillingen 
bliver slået op i december, 
samtaler i januar, start i 
februar/marts. 
 

C. Synlig bestyrelse i forhold til 
lærerne og pædagogerne. 
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D. Vedligeholdelse af 

ejendommen – udskydes til 
Daniel er med. 

 
2. Evt. nye medlemmer i udvalget 

• Dennis 

7. Evt. 5 o Skal der lægges penge fra til 
UU-vejledning. Tårnby 
kommune tilbyder det. 

o Om fotografering d. 12.11. kl. 
10 -13 

o Fælles kodeks fra Danmarks 
Privatskoler – bilag 
fremsendes til orientering 

o Fremtidigt samarbejde med 
Klubben Munken. 

  

8. Punkter til kommende møde  November dato: 25.11 – strategimøde kl. 1700-2000 
Præsentation af nyt elevråd 
Arbejde videre med skolens målsætning og vision 

 

  

 
 

 


