
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 28. august 2019           
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: 
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L. 

Afbud: Lars L, Lars J, Ivan, Sandie. Ingen elever valgt endnu.  

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  Godkendt 
 

2  Godkendelse af referat af 17.06.2019– 3 min (LJ) 

 
Referat: Godkendt, men der blev spurgt til UPV pkt. 4. Det er ikke gennemgået med medarbejderne og heller 
ikke på forældremødet, som der står i referatet. Ole skal have det med på Koordinatormøde. 
 

3 

Budget 2020 for Varde Kommune -  30 min (LJ) 
SB orienteres om Varde Kommunes budget for 2020. Materialet kan ikke udsendes inden mødet, da det først 
kommer til skolen samme dag som mødet. Skolebestyrelsen kan beslutte at komme med et høringssvar.  
 

 

Referat:  
I MED er der dags dato talt om at reagere på følgende punkter: 

 Bekymring omkring øget forældrebetaling i SFO 

 Bekymring omkring kortere åbningstid. Forslag = Flere lukkedage 

 Autismetilbud er startet, men der tilføres ingen penge. 

 Problematisk med øget ledelsestildeling først fra skolestart 2021; der er brug for en nu. 
 

SB tilslutter sig ovennævnte punkter, men vil gerne kommentere på følgende, der alle mindsker chancelighed: 

 Færre ansatte i SSP 

 DrengeCamp skåret væk 

 Tilskud til ordblindeefterskole falder væk 
 
MED og SB sender ét samlet høringssvar, som Lars J og Ole laver et udkast til. Dette sendes til SB til 
kommentering hurtigst muligt, da deadline for høringssvaret er 12/9-19 
 

4 
Skolens økonomi – 10 min (OJ) 
Der gives en status på den økonomiske situation. 
 

 

Referat: De ting ledelsen har sat i værk har en effekt, men skolen kommer stadig til at forøge underskuddet. Ole 
har møde med økonomiafdelingen på kommunen i næste uge, og der vil så være en status fra Ole på 
førstkommende SB-møde. 
 

5 

Forældrehenvende ang. forkortet skoledag – 15 min (LJ) 
En forælder har henvendt sig med et ønske om kortere skoledag for mellemtrin og udskoling, ligesom der er 
gennemført i indskolingen. SB kan her have de indledende drøftelser – herunder få en orientering om processen 
vedr. en beslutning. Desuden skal der udarbejdes en svar til afsender for henvendelsen. 
 

 

Referat: Processen her er, at SB har en dialog omkring det, og så kan de beslutte ud fra dette; de ønsker dog at 
være bedre oplyst om dette issue, og vil gerne spørge medarbejderstaben. Ole sender det derfor ud til de 
respektive teams i almen mellemtrin og udskoling; der skal deadline for svar retur til Ole, der så kan orientere SB 
på oktober-mødet. 
Ole sender svar retur til på forældrehenvendelsen. 
 

REFERAT 



Ref. v/ Mette K (Mødet afsluttet kl. 20.45) 

 

6 

Møde med forældrerådene og AULA informationsmøde – 20 min (LJ) 
SB har tidligere besluttet at afholde et informationsmøde med forældrerådede for at leve op til princip om 
skole/hjem. SB skal have fastsat en dato for mødet. Derudover skal der udarbejdes en dagsorden for mødet. (Der 
er tidligere snakket om en generel info om forældrerådenes arbejde og SBs samarbejde med forældrerådene 
mm. samt information omkring AULA). 

 

Referat: Det blev besluttet at afholde et møde for de forskellige klasseforældreråd i almen, hvor  
SB-forældrerepræsentanterne er tilstede: Den 23/9-2019 kl. 17.00-18.30  
Ole sætter allerede nu dato på Intra-Opslagstavlen 
 
Dagsorden: Dialog omkring forslaget om kortere skoledage, AULA samt generel idéudveksling. Mødet kunne 
foregå som cafédrøftelse. MK foreslog at blive inspireret af www.forældrefiduser.dk, som vi måske har 
materialer fra på skolen; det undersøger MK. 

7 

Orientering omkring arbejdet i SBs stående udvalg (status) – 15 min (LJ) 
Den nuværende bestyrelse har nu eksisteret et år, og der er blevet sat nogle udvalg mv. i gang. Her vil der være 
mulighed for at give en kort status på de enkelte udvalg. SB skal beslutte deadline for endelig tilbagemelding til 
SB på de udvalg, der kan sættes en sådan. 

a. Lejrskoleudvalg Anne-Dorthe, Sandie, Lars J, Lars L, Ole, MK 
b. Heldagskolen Anja, Anders 
c. Trafikudvalg Lis 
d. Aktivitetsudvalg Bitten, Ole, Lis 
e. UUV - princip 

 

Referat: 
a. Der er ikke afholdt møde. Ole indkalder. Orientering på SB-mødet til oktober. 
b. Det kommer ikke til at ske, så punktet kommer på næste møde, hvor udvalget lukkes ned. 
c. Lis har kontakt til politiet, og hun vender tilbage, så snart der er nyt. 
d. Der skulle søges fonde, men det er ikke sket endnu. Første fælles aktivitet = AULA for forældrene. 
e. Det skal på SB-mødet i oktober, hvor Ole orienterer om forløbet. 

8. 

Meddelelser – 20 minutter 
1. Ledelsen  
2. Formand  
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 

 

Referat: 
1. Flytning af specialafdeling, samt sammenlægning af byskolerne kommer til at fylde meget i den 

kommende tid, så der skal ikke søsættes alt for mange nye idéer og tiltag. 
2. Intet. 
3. Intet (ingen nye valgt) 
4. Intet 

 

9. Evt. – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
 Status på kantinen.  

Det skal vi have med som punkt på et SB-møde snarest muligt. 
 

 Husk obs på medlemmer af SB, når ny skoleleder for specialafdeling 
 

10. Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 
Referat: 
Se nedenunder referatet 
 

XX LUKKET PUNKT 

 Orientering om personalesituationen 

  

http://www.forældrefiduser.dk/


 

 

 

Møderække:  

23/9 – 22/10 – 20/11 – 16/12 – 21/1 – 19/2- 23/3 – 21/4 – 27/5 – 22/6  

Alle møder starter kl. 18.30 og slutter kl. 20.30. 

 

Kommende punkter:  

 Præsentation af resultat fra udvalg omkring heldagsskole. 

 Videre drøftelse af principper: UUV-princippet er til kommentering ved personalet 

 Lejrskole-princippet er sendt i udvalg.  

 Ønskeliste til øvrige principper  

- Ekskursioner  

- Mobbepolitik  

 Orientering fra arbejdsgrupper/specialområdet. 

 September: Orientering om UPV og dens opstart hos både forældre og personale. 

 Oktober: Status på skolens afgangseksamener sammenlignet med kommunens og landets andre skoler. 

 

 

 


