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Skolens hovedaktiviteter:  

Allerød Privatskole er en privat grundskole, som tilbyder undervisning fra 0.-9. klasse 
med tilknyttet skolefritidsordning for 0.-3. klasse. 

 

Bestyrelsens sammensætning:  

Bestyrelsen består af 7 valgte medlemmer. Formand Kim Zillo Rokamp, næstformand 
Michael Nørregaard og Henrik Kim Christensen, Anna Bjørn-Larsen, Susan Galschiøt 
Galsøe, Susanne Wiid, Thomas Willumsen.  

I år er der 2 medlemsposter på valg, Anna’s og Susan’s. 

Anna genopstiller hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for, mens Susan vælger 
ikke at genopstille. Bestyrelsen vil i den anledning på forhånd takke både Anna og 
Susan for deres store indsats i bestyrelsen, med både ekspertise og engagement - 
Anna på det musiske område, og blandt meget andet som medarrangør af skolens 
årlige bankospil, og Susan indenfor transport og logistik, samt engagement i blandt 
meget andet fundraising. Vi håber Anna får mulighed for at fortsætte sit gode 
arbejde og engagement i bestyrelsen, og at vi fortsat kan trække på Susans kræfter 
når der er særligt behov. Kæmpe tak igen til begge to. 

 

Udviklingen i økonomiske aktiviteter og forhold 

Efter vi i 2018/2019 indfriede målsætningen om at blive en fuld 2 sporet skole har 
det været målsætningen at fastholde elevantallet og forankre sammenholdet og 
kulturen blandt både elever, forældre og personale. Det er lykkedes at fastholde 
indfri ovennævnte mål, også selvom Covid-19 i lange perioder gjort det sværere eller 
umuligt at ses i en større sammenhæng. Vi glæder os nu til et skoleår uden de 
samme restriktioner for samværet, og med muligheden for at samles både på tværs 
af klasser og årgange, samt de muligheder for forankring af kultur og sammenhold 

som det medfører. 

 

Skolens resultatopgørelse for 2020 udviser et resultat på DKK 1.574.552 og balancen 

pr. 31.12.20 udviser en egenkapital på DKK 2.910.451.  

Der var budgetteret med et overskud på cirka kr. 500.000 for 2020. Baggrunden for 

et større overskud end budgetteret for 2020 skal findes i forskellige forhold. Af 

positive forhold i relation til budgettet, som har påvirket årets resultat skal nævnes:  



• Øget skolepenge og statstilskud grundet flere elever i grundskolen. Vi havde 

budgetteret med 465 elever, men har i perioden ligget tættere på de 470 elever.  

• Der er brugt færre penge end afsat kurser og lejrskoler og vikar forbrug grundet 

COVID-19 restriktioner.  

• samt feriepengebesparelse på grund af ny ferielov. 

 

Forventninger til det kommende år 

Allerød Privatskole har budgetteret med et overskud på 523.000 kr. for 2021 ud fra 

et forventet elevantal på 468 elever. Vi bibeholder samme arbejdsstyrke som i 2020.  

Vi har i år valgt at øge skolepenge med 2% (32 kr.) fra august i år. Dette for at følge 

den generelle prisudvikling og inflation. 

Bygninger og udeområder 

I foråret 2020 blev vi af vores udlejer, Kongeegen, orienteret om at de gik i 

salgstanker omkring bygningen Ny Allerødgård, og qua vores forkøbsret fik vi 

bygningen tilbudt til kr. 92 mio. med svarfrist på de kontraktlige 30 dage. I den 

forbindelse afsøgte vi markedet for såvel værdiansættelse af ejendommen og for 

finansieringsmuligheder, uden dog at vi kunne mønstre finansiering (og/eller 

værdiansættelse) til meget mere end kr. 66 mio., så vi meldte på daværende 

tidspunkt tilbage til Kongeegen, at vi ikke havde intention om at udøve vores 

forkøbsret. Den interesserede køber på det tidspunkt trak sig dog fra 

forhandlingerne, og siden da har Kongeegen arbejdet for at finde en ny køber. 

I januar 2021 blev bestyrelsen kontaktet igen omkring mulighed for at købe 

bygningen med henvisning til vores forkøbsret i vores lejeaftale, denne gang til kr. 86 

mio., men da vi ikke vurderede, at markedet har ændret sig markant fra vores 

afsøgning sidste år, og da vi ikke så mulighed for at finansiere et køb på kr. 86 mio., 

meddelte vi Kongeegen, at vi ikke agtede at udøve vores forkøbsret. Herefter  

I januar 2021 underskrev SBB kontrakt om overtagelsen af ejendommen Ny 

Allerødgård og skolens lejemål af bygningen. Vilkår for skolens lejemål er uændrede, 

hvorfor overtagelsen ikke påvirker skolens økonomi eller forhold i øvrigt. Bestyrelsen 

har mødtes med repræsentanter fra de nye udlejere og ser frem til det kommende 

samarbejde med SBB. 

Der har fortsat været fokus på bilernes parkeringsforhold samt på sikker afvikling af 
trafikken. Bestyrelsen har oplevet at i år har startet rigtig godt, men vil også i det 
kommende skoleår have fokus på sikker trafik afvikling ved ankomst og aflevering af 
elever på skolen. 
 

Aktuelt har skolen i forbindelse med idrætsundervisning fortsat tilstrækkelig adgang 



til Blovstrødhallen. På grund af det nye byggeri i Blovstrød området, kan der med 
tiden blive rift om haltiderne i Blovstrødhallen. Bestyrelsen afsøger derfor fortsat 
mulighederne for, at sikre skolens elever tilgang til idrætshal, men sondering omkring 
mulighederne for bygning af en ny idrætshal er aktuelt sat i bero indtil der er 
afklaring omkring eventuel overtagelse af skolens lejemål enten af skolen selv eller af 
en ny udlejer. 

 

COVID-19 

Ingen har været uberørt af COVID-19, men imponerende hvor stor opbakning der har 
været til at efterleve de restriktioner vi er er blevet pålagt. Tak igen til alle både 
ledelse, stab, elever og forældre for den forståelse og efterlevelse der har været 
udvist.  

Bestyrelsens strategi er fortsat at følge regeringens gældende retningslinjer og 
anbefalinger, samt ved tvivlstilfælde at søge bedst mulig vejledning. Vi glæder os dog 
over udsigten til minimering eller helt fjernelse af COVID-19 restriktionerne og håber 
på et år med masser af mulighed for godt samvær på tværs af klassetrin og årgange.  
 

Visioner og Mål 
Bestyrelsen arbejder fortsat ud fra en overordnet målsætning om fokus på den 
enkelte elevs trivsel og faglighed samt opnåelse fællesskab og sammenhold.  
Skoleåret 2019/2020 var det første år hvor der ikke startede nye årgange op, fraset 
de 2 kommende 0. klasser. Vi havde derfor for første gang mulighed for stabil drift 
uden krav til vækst. Dette giver en øget mulighed for forankring af skolens værdier, 
med fokus på elevernes trivsel, fællesskab og faglighed. Covid-19 restriktionerne har 
udfordret denne proces, men nu ser vi forhåbentlig ind i et skoleår hvor 
mulighederne for forankring er tilbage uden Covid-19 restriktioner. 

 

Ledelsen og personalet lykkes fortsat i meget høj grad med sikringen af god trivsel og 
høj faglighed, både blandt elever og personale og dette til trods for den meget svære 
situation som COVID-19 tiltagende har medført det seneste år. 

Bestyrelsen vil gerne takke skolens samlede personalestab, som vi stadig kan vælge 
blandt de allerbedste, de er et hold af stjerner, der som faglige og menneskelige 
fyrtårne, helhjertet og professionelt brænder for deres gerning. I er kulturbærere der 
viser vejen både igennem den daglige ledelse, i klasseundervisningen, eller SFO’en, 
samt igennem fællesskabet omkring vores enestående køkken, hvis lige vi ikke 
kender. Tak også til vores rengøring som sørger for en ren og indbydende skole hver 
dag, til vores tekniske personale Jan og Finn der løser alle små som store 



udfordringer med både praktisk og pædagogisk sans, og til vores administration med 
Anne og Brit som hjælper på forbilledlig vis med alt fra bogholderi til at trøste og 
sætte plaster på skrabede knæ. 

 

Tak til skolens samarbejdspartnere, heriblandt revisor Charlotte Voxted, 
tilsynsførende Allan Henriques samt SBB som ny udlejer og Kongeegen som tidligere 
udlejer. 
 

Tak også til alle forældre som gennem deres engagement, støtte og opbakning til 
skolen er med til at styrke fællesskabet både blandt elever og voksne. 
 

Med venlige hilsner, 
 

Allerød Privatskoles Bestyrelse 
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