
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 23. september 2019           
Kl. 18.30 – 20.30 i mødelokale 1 i Skibet 
 
Indkaldte: 
Forældrerepræsentanter: Lis (almen), Ivan (almen), Lars J (almen), Anja (spec.), Hans-Christian (spec. og almen, 
Bitten (almen), Sandie (almen) 
Medarbejderrepræsentanter: Mette K., Anne Dorthe 
Elevrepræsentanter: Saseline, Helene 
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L. – Anders Ahrens deltager 

Afbud: Lars L, Helene 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat: Godkendt 
 

2  Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat: OJ og LL redigerer - på næste gang 
 

3 

Specialafdelingen -  30 min (OJ/AA) 
Orientering fra div. Arbejdsgrupper – ny undervisningsgruppe 
Heldagsskole – ikke muligt med ændringer pt – arbejdsgruppen stopper arbejdet? 
Nyt pædagogisk grundlag er sendt ud til personalet 
Orientering – hvor langt er vi i processen med ansættelse af ny skoleleder på specialområdet? 
 

 

Referat:  
- Kort orientering fra arbejdsgrupper 
- Arbejdsgruppen vedr. evt. ændring af heldagsskole stopper.  
- Kort orientering om ansættelse af ny specialskole- og dagtilbuds-leder.  
 

4 
Skolens økonomi – 15 min (OJ) 
Der gives en status på den økonomiske situation. 
 

 

Referat: 
- OJ forventer at fastholde de nuværende underskud i almenskolen og i SFO, mens det ser ud til at specialrækken 
kommer ud med et nul.  
 
 

5 
UPV - Uddannelsesparathedsvurdering – 5 min (LJ) 
Orientering om skoleårets opstart 

 

Referat: 
- Papiret vedr. uddannelsesparathedsvurdering er sendt i arbejde på skolen. Bestyrelsen følger op på mødet i 
marts.  
 

6 
Opsamling på mødet med forældrerådene – 30 min (LJ) 
SB har tidligere i dag afholdt et informationsmøde med forældrerådene. 
 

 

Referat: 
- Fint fremmøde (ca 30 forældre – 2 klasser var ikke repræsenteret) 
- Gode drøftelser og god energi 
- Debatten om AULA var svær, da vi ikke har erfaringer. Meget lille interesse for et forældrekursus vedr. AULA 
- Kortere skoledag: ca. 50 for/50 imod blandt forældrerødderne. Vi efterlyser personalets holdning. OJ har en 
temperaturmåling fra personalet med til mødet i oktober. Saseline har en fra eleverne.  
- Lejrskole – forældrene ønsker at lejrskole fortsætter.  Overvej egenbetaling eller andre muligheder hvis vi er 
presset 
- SFO og vores principper – en forældreindvending. Der kommer en mere præcis henvendelse senere 
- Vikardækning – der er stadig udfordringer med vikarerne.  



Ref. v/ AA 

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. 

 

Kommende punkter:  

Status på kantinen 

Medlemmer i skolebestyrelsen, når der dannes en ny specialskole 

Ønskeliste til øvrige principper  

- Ekskursioner  

- Mobbepolitik  

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

Oktober: UUV princip godkendes 

Oktober: Lejrskole-princippet, hvor langt er vi i processen 

Oktober: Forkortet skoledag på mellemtrin og i udskolingen – andet halvår af skoleåret (efter jul) 

November: 

November: 
Marts: Uddannelsesparathedsvurdering 

 

- Skolen efter skoletid – SSP og servicelederne er på opgaven. Forældre opfordres til at lufte hund/gå aftentur 
herovre. Det vil formodentlig nedbringe mængden af uro. 
 

7. 

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

 

Referat: 
Ledelsen: 
- OJ informerer om internationalt projekt vedr. støjmåling og grøn energi – i samarbejde med Polen, Spanien og 
Norge.  
- Nyt kort viser skoledistrikterne 
Formanden:  
- Klyngedialogmøde er rykket fra 9. okt. til 10. dec. 
- Mail fra AC (soc. demokrat i kommunalbestyrelsen) vedr. nogle eventuelle midler og Lykkesgårdskolens 
udfordringer. LJ tager et møde på torsdag.  
- Skole og forældre-landsmøde d. 15.-16/11. Tilmeldingsfrist om lidt. Bestyrelsen bliver hjemme i år. 
Elever:  
- Elevrådet har konstitueret sig 
Øvrige medlemmer:  
- Lis: Møde med udviklingsrådet vedr. trafik. Efter 1½ times møde og vi kom ikke ud af stedet. Vi har bedt om 
deadlines – de kommer forhåbentlig 
- Det er beklageligt, at vi ikke har hørt om kantinekortene i bestyrelsen, inden det er i luften.  
- Det er også træls, at alle kortene endnu ikke virker. Vi efterspørger information til brugerne – hvad sker der? 
 

8. Evt. – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
- Der mangler mødereferater på hjemmesiden 
- 30/9 tager man første spadestik til Frelloskolen 
-  

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

 
Referat: 
- se længere nede 

  


