
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 22. maj 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 (sp. kl. og almen) 
Bitten (almen), Sandie (almen) 
Medarbejderrepræsentanter: Mette K., Anne Dorthe 
Elevrepræsentanter: Lelde, 7B, Saseline, 7A  
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole H.J., Lars L. 

Afbud: Bitten, Lelde 

Magnus er indkaldt som suppleant, men han kunne ikke deltage. 

Dagsorden: 

1 
Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 
 

 
Referat: 
Godkendt.  
 

2 
Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 
 

 

Referat:  
Godkendt med følgende bemærkninger: 
  - Opfølgning på punkt 4. Princippet sendes ud til medarbejderne. 
  - Vedr. punkt 8. Referatet flyttes til underpunktet ”referat”. 
 

3 

Økonomi – 60 min (OJ)  
Skolens økonomi: Deltagelse af økonomikonsulent Jette Poulsen for gennemgang af regnskab for 2018 for 
kvalificering af forståelsen for skolens nuværende underskud. Derudover orienteres SB om, hvordan prognosen 
ser ud for nedbringelse af skolens underskud med de nuværende tiltag. 
 
Lejrskole økonomi: Hvad koster det at afholde lejrskole (opdelt i almen og specialafdeling), hvad er prisen pr. 
elev og hvad koster det i lønudgifter? 
SB overvejer om lejrskoler skal afholdes eller aflyses, mens skolen kører med økonomisk underskud. 
 

 

Referat: 
JP.  
Skolen og VK´s økonomiafdeling skal afholde 2 budgetopfølgningsmøder om året.  
Uddelte årsresultatet fra 2018 opdelt på de enkelte afdelinger. 
Almen. Underskuddet skyldes bl.a. store personaleudgifter, herunder store vikarudgifter. 
Specialafdeling. Underskuddet skyldes væsentligst indkøb af inventar og bygning/lokaleændringer. 
SFO Dragen. Underskuddet skyldes for store personaleudgifter. 
Juniorklub. Underskud både på personaleudgifter og for mange udgifter på aktiviteter. 
 
Året 2019 
JP uddelte et bilag med en budgetoversigt. Forbrugsprocenten er pt. 38,5, men burde ikke være større end 
33,34%. 
 
Underskuddet afdrages over en årrække. Beløbets størrelse, som skal afdrages, ligger i størrelsesordenen 
400.000,- kr. pr. år. (1. år – 2020). 
 
Lejrskole økonomi 
Lars omdelte et bilag, hvoraf det kan ses, hvad det koster at sende en lærer på lejrskole mandag til torsdag aften. 
En lejrskole - 8 årg. – 2 klasser - (mandag til torsdag aften sent) koster 91.455,- kr. i alt. 
 
Beslutning. Lejrskoler i efteråret 2019 gennemføres som planlagt. Princippet for ”ekskursion og lejrskoler” tages 
op på et af de næste SB-møder, så der ligger en afklaring for 2020 og frem ad. 



   
 

4 

Det videre arbejde med skolens principper – 15 min (LJ) 
Vi arbejder videre med skolens principper. MED har behandlet princippet for skole/hjem samarbejdet. Se 
vedhæftet bilag, som er tilrettet med få ændringer. Godkendelse af skole/hjem princippet. 
 

 

Referat: 
MED har ingen indholdsmæssige ændringer. Sproglige ups rettes til. 
Princippet er hermed godkendt. 
På ForældreIntra laves et opslag om, at SB har opdateret princippet. 
 

5 

Orientering fra skolebestyrelsesforum for alle skoler i Varde Kommune – 10 min (LJ)  
Den 8. maj blev der afholdt et møde på Lykkesgårdskolen for formænd for alle skolebestyrelser i kommunen. SB 
får en orientering fra mødet mm. 
 

 

Referat: 
Ingen politikere deltog, så mødedeltagere var kun SB formænd og skoleledere. 
 
Punkter til dagsorden til det kommende møde d. 6/6. 

 Aftalen mellem skole og kommune skal gendrøftes/genforhandles 

 Skolernes besparelse på 8,7 mil.  – dette vil medføre en kvalitet-sænkning – en stor udfordring for 
skolerne 

 Udfordring med specialskoleelever i praktik i almen klasser, når Specialskolen bliver  virkelighed 

 Vikarsituation med uddannet personale! 

 Ordblinde-strategien – udgifter hertil; hvor skal det finansieres? 
 

6 
Orientering om planlægningen af kommende skoleår – 10 min (OJ) 
SB orienteres om, at der er vedtaget politisk ændring af skoledagens længde for indskolingseleverne. 
 

 

Referat: 
Skoledagens længde forkortes med 2,25 timer om ugen. Skoledagen kommer til at indeholde 6 lektioner hver 
dag/ugentlig. 
 

7 

Trafiksikkerhed i Søndergade – 10 min (Lis) 
SB har fået en henvendelse fra Udviklingsrådet for Varde by i forbindelse med et projekt om forskønnelse af 
Ribevej/Søndergade. Herunder er der drøftelser omkring skolevejen og fodgængerfelterne over Søndergade. 
Udviklingsrådet søger tilslutning fra SB til at arbejde med forbedring af skolevejen. 
 

 
Referat: 
Udsat. 
 

8 
Mødeplanlægning for skolebestyrelsen for kommende skoleår – 10 min (OJ) 
Datoforslag udarbejdes til mødet. 
 

 

Referat: 
Ole uddelte bilag med forslag til en møderække. 
Både datoer og mødetidspunktet kl. 18.30 drøftes på næste møde 
Drøftes næste gang. 
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Meddelelser – 10 minutter 
1. Ledelsen                     link til AULA video 

                                     Ansættelsesudvalg til specialafdelingen 
2. Formand 
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
 

 Referat: 



 

Ref. v/ Lars 

Møderække: 

17/ 6 

Kommende punkter: 

Præsentation af resultat fra udvalg omkring heldagsskole 

Videre drøftelse af principper: skole/hjem princippet er til kommentering ved personalet 

Ønskeliste til øvrige principper 

- Ekskursioner 

- Mobbepolitik 

Aula: ny kommunikationsplatform i stedet for Intra (maj 2019) 

Orientering fra arbejdsgrupper/specialområdet 

Det videre arbejde med UddannelsesParathedsVurdering (juni 2019) 

Mødeplan for SB for kommende skoleår / mødetidspunktet. (maj 2019) (Der skal være et møde i august 2019)  

 

Ad 1) 3. juni afholdes ansættelsessamtale for en barselsvikar og en fastlærerstilling 
            Link til Aula http://www.aula.dk.           
                                  https://www.youtube.com/watch?v=kfTzAJojM8U   
Ad 2) Intet at bemærke 
 
Ad3) Liste med opgaver som elevrådsrepræsentant 
 
Ad 4) Skole & Forældre holder generalforsamling d. 28/5 her på skolen. Alle er velkomne. 
          Autisme-tilbud for normal begavede elever startes op. 
          Forårsmarked i indskolingen i sidste uge – flot arrangement. 
 

10 Evt. – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
Anja. Ny specialskole og fælles skolebestyrelse? 
Lis. Klubbens lukning og måske ny opstart – er der kommet svar? 
Lars J. Skoleskemaer for kommende år er der tillid til, at skolen overholder de aftalte principper. 
  

11 Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 

Referat: 

 Forældremøder i august 

 Opstart af forældreråd 

 Ekskursion og lejrskole princip 

 Dannelsesprincip 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kfTzAJojM8U

