
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 27. august 2018 
Kl. 18.30 – 20.30 i mødelokale 1 i Skibet 
 
Indkaldte: 
Forældrerepræsentanter: Lis (almen), Ivan (almen), Lars J (almen), Anja (sp.kl.), Hans-Christian (spec. og almen, 
Bitten (almen), Sandie (almen) 
Medarbejderrepræsentanter: Mette K., Anne Dorthe 
Elevrepræsentanter: Lelde, 7.B, Saseline, 7.A  
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Karin, Lars L. 

Afbud: 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 

Referat:  
Godkendt. 
Inden endelig godkendelse drøftedes dog muligheden for at ændre i SBs forretningsorden. Ændringen handler 
om, hvor lang tid man er valgt som formand og næstformand. Ændring af forretningsorden sættes på 
dagsordenen på næste SB møde. 
  

2 Velkomst og præsentationsrunde – 5 min (LJ) 

 
Referat:  
Hver mødedeltager præsenterede sig selv. 
 

3 Konstituering - valg af formand og næstformand – 10 min (LJ) 

 

Referat: 
Valgt som formand blev Lars J. 
Valgt som næstformand blev Hans Christian. 
 

4 Valg af repræsentant til udvalg vedr. Den nye Specialskole – 5 min (LJ)  

 
Referat:  
Valgt til udvalget blev Anja. 
 

5 Orientering om skolebestyrelsens arbejde, herunder gennemgang af forretningsorden – 30 min (LJ)  - bilag 

 

Referat: 
Bilag omkring dette er rundsendt før mødet. Lars præciserede, hvad man som skolebestyrelsesmedlem kan og 
må, og at man er underlagt tavshedspligt samt at skolebestyrelsen handler i møder.  
 
Møderække: der laves en plan, der ruller på mandage, tirsdage og onsdage. Mødetidspunktet er altid fra kl. 
18.30 – 20.30. KA laver en plan. 
 
D. 11. september kl. 17.00 – 21.00, i Næsbjerg er der et møde for nyvalgte SB medlemmer fra Varde Kommune. 
KA sender indbydelsen rundt. 
 

6 Høringssvar kommunalt budget – 30 min (KA) – bilag følger 22.08.18 

 

Referat: 
Punkter til et høringssvar, som blev gennemgået 

- Tilskud til ordblindeefterskole (tvivl) 
- Ressourceændring til spu. dansk som andetsprog (må betyde mindre undervisning) 
- Puljen til særlige hjælpemidler (bliver behovet større bør der igen findes midler) 
- Sundhedsdata på skoleområdet (ok) 
- Svømmeundervisning () 
- Pc´er (klassesæt på 28 stk.) 

 
Hvert SB medlem sender kommentarer på de resterende punkter til Lars J hurtigt muligt. 



Ref. v/ Lars L 

 

 

 

Lars laver et oplæg, som rundes. 
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Meddelelser – 30 minutter 
1. Ledelsen – intet at bemærke 
2. Formand –  
3. Elever –  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer / bestyrelsens arbejdsudvalg 
5.  

 

Referat: 
Ad 1. Det går fremad med Hallens renovering. Slut september kan selv Hallen bruges. 
Ad 2. Landsmøde i Skole og hjem 23 og 24. november. Er den nogen, der ønsker at deltage. Indbydelse kommer 
senere. 
Ad. 3 Intet af bemærke  
Ad. 4. 
MK. Valgfag i overbygning? 
HC. Forældremøde i sp.kl.rækken; hvem deltager fra SB? Lars J deltager. 
Lis: PC´er med hjem på mellemtrinnet, hvor står det? Skolens MED-udvalg drøfter det på onsdag 
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Evt. – 5 min (LJ) 
 

 
Referat: 
Næste møde er d. 24. september 2018, kl. 18.30. 
 

8 Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 Referat: 

 
Punkter til dagsorden sendes til Lars J. 
 


