Referat af forældrekredsmøde på Allerød Privatskole 15. Maj 2018
Velkomst og valg af dirigent
Stemmeoptællere: Pil Rasmussen, Janus og Anna Louise

Skoleleders beretning
Mikkel Kofoed Løvenhøj: Endnu et spændende år, hvor dynamikken er fulgt med fra 1. år. Præget af gode
medarbejdere. Det er en kæmpe udfordring at starte nye klasser fra mange andre klasser, men det er
lykkedes. Til næste år har skolen en kæmpe erfaring fra tidligere år. Vi har lært rigtigt meget og lærerne har
gjort det fantastisk.

Vores revisor vil præsentere hovedtal, men kort sagt går det rigtigt godt med såvel indskrivninger som
økonomi. Ansættelser pr. august er 50 ansatte mod 12 det første år. I år har vi fået et ressourceteam på 3
voksne med Lene som leder og Henriette som koordinator. Næste år er der sat dobbelt så mange timer af.
På trivselsområdet har et pædagogisk udvalg formuleret og dyrket skolens trivsel og lavet en plan inddelt
på klassetrin med konflikthåndtering mv. – se hjemmesiden. Børns Vilkår og Red Barnet har været på
skolen med undervisning/forløb. I dag har to coaches været i 8. klasse og arbejdet med angst (herunder
eksamensangst). Legepatruljen, hvor store elever står for leg med mindre elever, har ca. 20 børn med pr.
gang og er med til skabe gode oplevelser i frikvarteret. Trivselsplanen lanceres ultimo maj. Der arbejdes
med differentieret undervisning, men det er svært, hvorfor det også ofte er et tema på lærermøder. De
første afgangsprøver er gennemført og snart er der mundtlig eksamen i engelsk og idræt (fag udtrukket af
ministeriet). Eleverne vokser på mange måder – se bare juleafslutning g forårskoncert med sikre
optrædener. Til Red Barnet blev samlet knapt 100.000 kr. SFO’en gør også mig pavestolt. Der er mere
legeplads på vej, parkeringsplads er færdig, multibane og cykelparkering er ved at være færdig. Der bygges
yderligere tre lokaler (indskudt dæk), som giver mere plads, men som også giver byggerod. Også en
kæmpestor tak til personale, bestyrelse, herunder de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Hvad skal der ske med stikboldrummet? SFO’en udvides med et lokale. Det er endnu ikke besluttet,
hvordan de tre lokaler fordeles, ligesom der ikke er truffet beslutning om brugen af kælderen.

Tilsynsførendes beretning:
Blev valgt på forældrekredsmødet i sidste år.
Har været på besøg i efteråret og foråret, ligesom han var til stede ved den skriftlige prøver. Beretning er
lagt på hjemmesiden. Nu skal en tilsynsportal benyttes. Fordelen er, at det der skal noteres bliver noteret,
men det er blevet lidt et afkrydsningsskema. Formålet med tilsynet er, at niveauet svarer til det
forventelige, ligesom det samlede undervisningstilbud kontrolleres. Undervisningssproget skal være på
dansk og skolelederen skal tale et forståeligt dansk. Tilsynet skal sikrer at eleverne opdrages til frihed og
folkestyre og at de kender spillereglerne for demokratiet. Er der ligestilling mv. Seneste tilsynsrapport
færdiggøres fredag i indeværende uge og bliver lagt frem – endnu er datoen for fremlæggelse uafklaret.
Undervisningen udføres af overordentligt dygtige og velforberedte lærere. Skolen er i den grad

velfungerende. Smukt som eleverne viser hinanden tillid. Eleverne har en grundlæggende opfattelse af at
blive set og lyttet til, og at der tages action på dem – åbenhed og tillid. Skolen virker som om, at den har
ligget her i mange år. Der undervises på et højt fagligt niveau. www.tilsynsportalen.dk

Valg af tilsynsførende
Ingen indvendinger mod at Allan fortsætter som tilsynsførende i yderligere to år.

Bestyrelsens beretning
-

Vedhæftet

Fremlæggelse af budget v. Charlotte Voxsted fra revisorfirmaet Beyerholm
Regnskab
Skoleoverskud på knap 600.000 grundet flere elever. Underskud 1,4 mio sidste år nedskrevet med
600.000,- kr. Overskud skabt på blot to år. Skolen kan være stolte af det overskud de har skabt. Ingen
påtegninger fra revisor.
Warberg: Andre tilgodehavender? Svar, ingen nærmere årsag.
Budget:
Budgettet med 465 elever. Lander et overskud på godt 900.000,- kr. Koblingsprocenten stiger i ’18 med 1
procentpoint men øremærket til inklusion (hovedsageligt tiltænkt små skoler). Budgettet er elevafhængigt.

Valg til bestyrelsen:
De valgte blev Susanne Hviid og Thomas Willumsen

Valg af suppleanter
De valgte blev Kim Holmstrøm og Louise Rygaard

Eventuelt
Kim og Mikkel sagde tak for indsatsen til Gert Rasmussen og Thomas Vesterholt

Referent
Thomas Vesterholt

