
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 17. juni 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:  

Dagsorden: 

1 
Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 
 

 
Referat:  
Godkendt. 

2 
Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 
 

 
Referat:  
Godkendt. 

3 

Forældresamarbejde med SB / det nye skoleår 
SB ønsker at skabe de bedste rammer for forældrerådene. Derfor skal bestyrelsen deltage i forældremøderne i 
august (indskoling – mellemtrin – udskoling og sp.kl.). Fokus skal være på skolebestyrelsens opgaver og på, 
hvordan forældrerådene kan bidrage til den gode skole. SB skal vælge repræsentanter til deltagelse i møderne 
samt beslutte det videre forløb med at understøtte forældreråd. 
 
SBs aktivitetsudvalg arbejder på en dato for forældremøde med Aula som dagsorden. 

 

Referat: 
Forældremøder det kommende skoleår: 
Der afholdes et fælles forældremøde for hver afdeling (indskoling – mellemtrin – udskoling – specialafdeling). 
Fordeling. Indskoling/Bitten – Mellemtrin/Lis – Overbygning/Lars J. – Sp.kl./Anja og Hans-Christian 
”Talepapir” laves indeholdende to ting; hvad kan SB gøre/hvilke pligter SB har. 
Årsberetningen laves, så den ligger klar til august. Her udsendes den også. På forældremøderne kan SB- 
medlemmerne fremlægges et par high lights fra årsberetningen. 
 
Omkring forældrerådenes arbejde så inviteres de i det nye skoleår til et møde. Mødet fortsætter som et 
forældremøde for hele forældrekredsen, hvor AULA er på dagsordenen. Datoen fastsættes hurtigst muligt og 
meldes ud i Oles sommerbrev, hvis det er muligt. 
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Det videre arbejde med UddannelsesParathedsVurdering – Dannelse – 15 min (LJ) 
Gennem længere tid har der været arbejdet med UPV som en fælles værktøjskasse til børn og lærer, hvor 
uddannelsesparathed på de forskellige klassetrin vurderes ens. Punktet er en forlængelse af mødet den 23. 
oktober, hvor det blev besluttet, at skolen skulle arbejde med implementeringen og give status til SB i juni 2019. 
SB orienteres om status på implementeringen og det videre forløb. 
 
Med dagsorden er sendt et bilag (billede af ”trappen” for UPV) 
 

 

Referat: 
Modellen præsenteres for forældrene på forældremøderne i august 2019. 
Modellen præsenteres for personalet på et fællesmøde i uge 32. 
Kommentarer til ”trappen”. 
Kan der tilføjes noget skriftligt om, hvordan denne bruges? – det handler altså ikke om en checkliste, men 
snarere en oversigt over, de trin på vejen til, at den enkelte elev er uddannelsesparat. 
 
På SB-mødet i september gives lige en kort orientering om, hvordan både forældre og personale har taget i mod 
modellen. 



 
 

5 
Orientering fra skolebestyrelsesforum for alle skoler i Varde Kommune – 10 min (LJ)  
Mødet afholdes torsdag d. 6. juni kl. 19.00, Bytoften. 
 

 

Referat: 
Lis og Niels-Christian deltog i mødet. 
Aftalestyringen udløber her til sommer; men aftalen løber alligevel videre. Økonomien justeres.  
Tre focus-områder er udnævnt fra udvalgets side: tidlig indsats – ungeindsats – sund kultur for hjerne og krop 
 
Besparelsen på 8. mil. kr. Det politiske udvalg er klar over, at dette går ud over kvaliteten i folkeskolen. 
 
Specialundervisningen / almen delen: Hvordan får/kan man få tidligere specialklasseelever tilbage til almen 
klasser. I det politiske udvalg er man godt klar over, at inklusionsprocenten er højt med deraf følger for ”klassens 
børn”. 
 
Vikardækningen blev drøftet. Flere skoler bruger uuddannede, da det er billigst. Det er ikke det bedste. Bedre 
muligheder ønskes. 
 
Ordblindestrategi. Punktet blev udsat til næste møde. 
 
Opstartsmødet i Næsbjerg hus for de nye SB´er blev drøftet. Mange ønskede et nyt møde. Dette undersøges. 
 
Alt i alt et godt møde. Der var lydhørighed fra det politiske udvalg. 
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Orientering om planlægningen af kommende skoleår – 10 min (OJ) 
- Fagfordeling 
- Skemalægning 
- Antal klasser – nye klasser 
- Pædagogiske indsatser 

 

 

Referat: 
Fagfordelingen er ikke helt på plads, men det kommer. 
Skemalægningen er heller ikke på plads, da fagfordelingen ikke på plads. 
Almendelen: 2 klasser på alle årgange. Specialdelen. Der bliver en klasse mere end i dette skoleår. 
Af pædagogister indsatser næste skoleår bliver det en indsats om ordblinde og en indsats for de tosprogede. 
På specialafdelingen bliver en stor indsats omkring autisme. 
 

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: 
Udviklingsrådet vil gerne have input fra SB til renovering af Ribevej/Søndergade. Der er afsat 1 mil. Kr. 
Lis fortsætter med at deltage i udviklingsrådets møder. 
Sandie – Bitten og Ole er nedsat som skolens trafikudvalg, som skal se på sikker skolevej. Husk at tænke på nye 
børn fra Sct. Jacobi skoledistrikt. 
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Mødeplanlægning for skolebestyrelsen for kommende skoleår – 10 min (OJ) 
Møderække: 28/8 – 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. 
 

 
Referat: 
Godkendt. 
 

9 
Meddelelser – 10 minutter 
1. Ledelsen                      



 

Ref. v/ Lars L.  

Møderække: 

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 

Septembermødet: Orientering om UPV og dens opstart hos både forældre og personale 

2. Formand 
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
 

 

Referat: 
Ad. 1. Intet nyt 
Ad. 2. Intet nyt 
Ad. 3. Intet nyt 
Ad. 4. Det er gået rigtig godt for de af vores sp.kl. elever, der var været til afgangsprøve. Det første 12 tal er 
afgivet her. 
 

10 Evt. – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
Bliver der/er der en opsamling på afgangseleverne og om hvordan det er gået dem? Ja, i jv.dk og på uvm.dk 
Hvordan har det været at deltage på SB-møder som elev? Ja, det har været godt. 
Oprydning efter SB-møder. Opfordring til, at vi hjælper hinanden. 
Hvem sidder i lejrskoleudvalget? Anne Dorthe – Mette – Sandie – Lars J – Lars L - Ole 
 

11 Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
Budget 2020.  
Materialet sendes fra VK d. 28. august 2019. 
 

12 LUKKET PUNKT. Økonomi og personale 


