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REFERAT 
- Forældrekredsmøde, Allerød Privatskole tirsdag den 17. august 2021 kl. 19:30 

 

Agenda 

1. Velkomst og valg af dirigent 

2. Skoleleders beretning 

3. Tilsynsførendes Allan Henriques beretning  

4. Bestyrelsens beretning 

5. Bestyrelsen og revisor Charlotte Friis Voxted fremlægger det vedtagne budget for 2021 samt 

regnskab for 2020 

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 

7. Eventuelt 

 

 

1 Velkomst og valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og bestyrelsen foreslog Susan som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at Forældrekredsmødet er indkaldt iht. Vedtægterne og gav herefter ordet 

til Skoleleder Mikkel K. Løvenhøj. 

Henrik Kim Christensen (HKC) blev valgt som referent. 

Til stede: 18 familier + Bestyrelsen (7) 

2 Skoleleders beretning 
Dette er Mikkels 5. beretning som skoleleder. Vi har en rigtig god skole, der fungerer, og hvor der 

dagligt er positiv feedback fra både elever og forældre. Det er på alle måder et tilbud for de mange! 

Det er et skoleår, der nu er afsluttet, der på alle måder har været præget af Corona. Beretningen 

rækker som bekendt tilbage til store dele af 2020, og denne forsamling er også forsinket ift. det 

normale tidspunkt at afholde forældrekredsmøder. 

Der skal lyde en stor tak til både lærere og forældre for opbakningen til at få tingene til at fungere. 

Nye undervisningsformer og en vedholdende og løbende Corana-test, efter fornyet fysisk fremmøde, 

har fået det hele til at fungere. Vi skal lære af de erfaringer, vi har gjort under nedlukningen.  

Det giver et kæmpe løft for hele klassen, når der undervises med 2 lærer i klassen. Introduktion af 

online undervisning med Teams er nu blevet hverdag, og noget der kan anvendes i flæng.  

I dette skoleår investeres der i særlig grad i at samle og at indhente noget af det tabte fra 

nedlukning. Eksempelvis forsøg i de naturfaglige fag samt udnyttelsen af muligheden for at køre med 

2 lærere i en eller flere lektioner per uge.  

Der er etableret et nyt område for de større elever i arealet bag parkeringspladsen. Det er blevet 

godt modtaget. Generelt lyttes der til ønsker fra de større elever, hvor nye metoder og principper 
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testes af. Eksempelvis en opblødning ift. Adgang til computere (ikke telefoner) og muligheden for at 

opholde sig indendørs i nogle frikvarterer.  

Der er desuden et nyt klatre- og legestativ på vej til de mindre årgange.  

I det pædagogiske udvalg drøftes der i øjeblikket begrebet “markante forældre”. Det er ikke 

nødvendigvis negativt, men det skal håndteres og anvendes så optimalt som muligt. Vi skal dog alle 

som forældre tænke på vores rolle og bidrag.  

Skolens økonomi er robust med en egenkapital på godt 3MDK. Vi skal ikke være overskudsgivende, 

men det er godt at være polstret til en mulig fremtid med en lavere koblingsprocent fra Staten eller 

andre uforudsete udgifter. Desuden drøftes der løbende i samarbejde med bestyrelsen hvor der kan 

investeres og gøres særlige indsatser. 

Bygningen blev solgt i foråret 2021, og vi har således fået ny udlejer. Umiddelbart giver det ingen 

ændringer til vores dagligdag, og vi ser frem til det fremadrettede samarbejde. 

Læs i øvrigt også ledelsens beretning, der er trykt i skolens årbog. 

Der var ingen spørgsmål fra forældrekredsen. 

3 Tilsynsførendes Allan Henriques beretning 
Tilsynsførende har fulgt skolen siden dens start og bemærker, at der fra første år har været en god 

struktur og professionalisme. Tilsynet har også været påvirket af nedlukningen, og tilsynet blev 

således først gennemført i maj måned 2021. Det var en periode, der var præget af tilvænning og 

forsøg på tilbagevenden til en mere normal skolegang, der ikke var præget af onlineundervisning.  

I samtaler med eleverne var det tydeligt, at det har været et stor savn for eleverne med det fysiske 

samvær. Fagligt har det selvsagt de praktiske og musiske fag, der har lidt mest under 

onlineundervisningen, men eleverne fremhæver også, at de savner morgensang og de mange 

forskellige sociale aktiviteter, der ellers præger en normal skoledag på AP. 

Tilsynsførende oplever generel god stemning på lærerværelset og i mødet med lærerne. Den 

konkrete vurdering af undervisningen er også udelukkende positiv. Desuden understøttes denne 

vurdering af de resultater (prøveresultater), der skabes.  

Formalia omkring undervisningsformer og ligestillingspraksis er korrekt udført og efterlevet på AP. 

Tilsvarende overholdes og efterleves principperne for undervisning i demokrati og det danske 

samfund.  

Dette kommende skoleårs tilsyn bliver Allans sidste, da der er en grænse for 6 års tilsyn med samme 

tilsynsførende. Mere om dette ved næste forældrekredsmøde. 

4 Bestyrelsens beretning  
I år er 2 af bestyrelsens medlemmer på valg. Anna genopstiller men Susan modtager ikke genvalg. 

Der skal lyde en stor tak og anerkendelse for indsatsen til Susan! 

Formanden fremhæver samtidig, at det er en god og velfungerende bestyrelse med et godt 

samarbejde med skolens ledelse. 
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Læs i øvrigt bestyrelsens beretning i særskilt dokument. 

Der blev i forbindelse med spørgsmål og kommentarer udtrykt opbakning fra forældrekredsen til at 

honorere og anerkende lærerne for at yde den ekstraordinære indsats som nedlukning har krævet. 

Dette møder opbakning fra ledelsen og sker allerede på forskellige måder og indenfor rammerne af, 

hvad lovgivningen tillader. Desuden skal der lyde en opfordring til, at man også som forældre 

udtrykker sin anerkendelse direkte til lærerne. 

5 Bestyrelsen og revisor Charlotte Friis Voxted fremlægger det 

vedtagne budget for 2021 samt regnskab for 2020  
Regnskab 2020 

Regnskabet er opstillet og fremlagt efter gældende regler. Revision fremlægger dette med en blank 

påtegning. Der er ligeledes ingen bemærkninger tilføjet fra Revisionen. 

Skolens nøgletal har bevæget sig lidt, særligt omkring skolens finansieringsgrad. Dette skyldes alene 

hensættelser til feriepengeforpligtelser grundet den nye Ferielov og er ikke alarmerende. Alle andre 

nøgletal er positive og har en positiv udvikling.  

I forbindelse med den nye Ferielov blev der også med kort varsel ændret principper, der 

regnskabsteknisk ændrede resultatet positivt med næsten en halv million. Desuden har der været 

besparelse på ikke-afholdte udgifter (e.g. Træning og uddannelse) under nedlukningen. Lidt ekstra 

udgifter til rengøring og COVID-19 forholdsregler, men sammenholdt med ekstraordinære bidrag fra 

Staten giver også dette et samlet positivt bidrag til resultatet.  

Egenkapitalen vokser fortsat og giver samlet set et meget positivt billede af skolens udvikling. 

Detaljeret gennemgang af skolens forskellige gældsposter. Ingen poster giver anledning til 

bekymring. 

Efter regnskabets afslutning har ledelsen i samarbejde med bestyrelsen besluttet at indfri gælden 

hos Kongeegen, hvorved Skolen fremover sparer 5% i rente samt negativ indlånsrente i Jyske Bank 

på et større millionbeløb. Dette vil bidrage positivt til driftsresultatet fremover.  

Budget 2021 

Baseres på 468 elever samt en regulering af en mindre stigning på 2% i skolepengene per 1. august. 

Ellers baseres udgiftsposter på erfaringerne fra tidligere år samt indregnede stigninger på huslejer og 

overenskomstvedtagne lønstigninger. Budgettet er således robust og passende konservativt.  

Per dagsdato er der 477 indskrevne elever, hvilket også giver et umiddelbart positivt bidrag til 

indeværende års resultat. 

Desuden modtager skolen ekstraordinære indtægter fra Allerød Kommune, idet Byrådet nu har 

vedtaget, at penge til mini-SFO skal følge barnet. Det giver alene i 2021 i bidrag på 172.000 hertil 

kommer overskud fra sociale aktiviteter som bankospil og lotteri.   
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6 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter 
Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Bestyrelsesmedlemmer 

Anna genopstiller og vi har modtaget kandidatur fra Clara Rao. 

Der var ingen yderligere kandidater og begge er således enstemmigt valgt til bestyrelsen. 

Suppleanter 

Thomas Vesterholt og Maria stiller op. 

Ingen yderligere kandidater og Thomas vælges som 1. Suppleant og Maria som 2. Suppleant. 

7 Eventuelt  
Spørgsmål til hvorfor temaet “markant forældre” tages op nu. Ledelsen fremhæver, at det er et 

tema, der fylder nu, og det virker som det rette tidspunkt at diskutere dette og give lærere og 

ledelse de bedste værktøjer til at møde dette.  

Intet yderligere til eventuelt.  

 

Mødet afsluttet kl. 21.05 

 

 


