
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 26. september 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, 7B, Saseline, 7.A  
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Karin, Lars L. 

Afbud: Lis, Lelde og Karin 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

2  Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

3 

Nedsat en arbejdsgruppe omkring heldagsskole for specialklasserækken -  5 min – (LJ) 
På opfordring fra forældregruppe nedsættes denne gruppe. 
Arbejdsgruppes arbejde vil bestå i at kortlægge grundlaget for en evt. ”ansøgning” til Varde Kommune om 
ændring af skoletilbuddet. 
 

 

Referat: 
Anja indtræder i gruppen. 
Anders vælges også til gruppen. Fra personalegruppen forsøger skolen at finde et medlem mere. 
Arbejdsgruppen laver et oplæg, som fremlægges for skolebestyrelsen. 
Anders A. indkalder det første møde. 
 

4 

Møderække for SB-møderne – 5 min (LJ) 
Tirsdag d. 23/10 – onsdag d. 21/11 – mandag d. 17/12 – tirsdag d. 22/1 – onsdag d. 27/2 – mandag d. 25/3 – 
tirsdag d. 23/4 – onsdag d. 22/5 – mandag d. 17/6. 
 

 

Referat: 
Vedtaget, dog skal mødet d. 21/11 ændres pga. møde i ansættelsesudvalget af ny skoleleder. Ny mødedato for 
den 21/11 er mandag d. 19/11. 
 

5 

Orientering om budgetforliget, Varde Kommune med særlig fokus på vores indsigelser i høringsbrevet – 15 min 
(LJ)  
Link til budgetforliget: Varde Kommune budgetaftale 
 

 

Referat: 
I forhold til skolens indsendte høringssvar er det kun svømmeundervisningen, der er bevaret som nu.  
I forhold til antallet af computere i indskolingen, vil SB gerne høre, hvilke indvirkninger, det vil få på it-
undervisningen. Får skolen lov til at beholde det nuværende antal computere, så man evt. kan lave en 
udskiftningsplan over fire eller fem år i stedet fro de tre, som er gældende nu. Dette søges der svar på. 
Medarbejderne bedes arbejde på en løsning. Skal SB ind over senere, meddeles dette tilbage til SB. 
 

6 

 Forretningsorden: en tilpasning med fokus på følgende 3 punkter – 20 min (LJ)  
- Dagsorden. Tiden for indsendelse af dagsordenspunkter (10 dage). Dagsorden skal offentliggøres på skolens 

hjemmeside. 
- Referat. Procedure om godkendelse af referat og offentliggørelse 
- Valg. Drøftelse af længden af valgperioden for formand og næstformand 
 

http://intranet.vardekommune.dk/nyheder/budgetaftale-2019.aspx


Her findes forretningsordenen. 
 

 

Referat: 
Omkring dagsorden. Punkter til dagsordenen skal være indsendt senest 8 dage før. 
Omkring referat. Vedr. § 9. Afsnittet, der begynder med ”Det endelige referat….” – og til slut slettes. I § 8 fjernes 
punkt 2 i faste punkter til dagsordenen. 
Omkring valg. SB fastholder forretningsordenen som nu. 
 
Den nye tilrettede forretningsorden findes på skolens hjemmeside – tryk her. 
 

7 

Udarbejde årshjul for SB-møderne – 20 min (LJ). Bilag med udkast til årshjul medsendt dagsordenen 
Som det første skal vi have en gennemgang af skolens principper. Principperne findes på skolens hjemmeside 
Overvej øvrige ønsker til principper/årsjulet. 
 
Neden for findes en liste med de lovpligtige principper. 
 

 
 

 

Referat: 
Skolens principper dækker hele skolen med mindre andet er beskrevet. 
Nedenstående ønskes drøftet: 

 Specialområdet – tydelig hvad der gælder på dette område. 

 Skolefritidsordning 

 En-dags-tur og indholdet i disse 

 Magtanvendelse 

 Sexual-politik 
 
Formandskabet laver en liste på rækkefølgen på behandlingen af samtlige principper. De lovpligtige skal 
behandles først. 
 

8. 
Orientering om ansættelse af ny skoleleder – 5 min (LJ)– bilag medsendt dagsorden 
Lars J deltager i ansættelsesudvalget. 

 

Referat: 
I ansættelsesudvalget ud over Lars J sidder Mette K. som medarbejderrepræsentant. Ledelsen deltager med to 
medlemmer. SB har to pladser; det er Lars J og Lis, der deltager. 
Ud over disse deltager skolechefen og to konsulenter. 
Mandag d. 24/9 blev det første møde i ansættelsesudvalget holdt, hvor input til profilen blev givet. Annoncen 
sendes rundes til hele SB til udtalelse. Bemærkninger til annoncen skal sendes til Lars J (cc til Lars L.) senest d. 3. 
oktober. 
Ansøgninger kan læses af alle i SB, fredag d. 2/11 kl. 12.00 – 15.00. 
 

https://lykkesgaardskolen.skoleporten.dk/sp/file/3a19d8be-0be9-48f2-8f07-ccef50d16835
https://lykkesgaardskolen.skoleporten.dk/sp/file/f453c20b-f90b-4e7b-829b-fee8944b6bee
https://lykkesgaardskolen.skoleporten.dk/sp/185152/dokumenter/cc8f38d3-ccde-4bd5-a804-b49ae90495c7/


tMødet sluttede kl. 20.50. 

 

Kommende punkter: 

Ansættelsesudvalg  

 

 

9. 

Meddelelser – 20 minutter 
1. Ledelsen  
2. Formand  

Landsmøde i 23 og 24. november i Skole og Forældre: hvem har lyst til at deltage? 
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
 

 

Referat: 
Ad 1. Hallen bruges til idræt, men omklædningsrummene er endnu ikke klar. 
           I denne uge tages afsked med Ulrik og Karin A. 
Ad 2. Lis deltager i Landsmødet. 
Ad 3. Intet af bemærke 
Ad 4. Opfordring til at opdatere egne oplysninger på Intra / skolebestyrelsesmedlemmer. 
 

10. 
Evt. – 5 min (LJ) 
 

 

Referat: 
Anja. Omkring stjernesystemet; hvor skal dette drøftes? Drøftes med Anders A. 
Ivan. Køleskabe? SB ønsker tilbagemelding fra især personalet på mellemtrinnet. 
 

11. 
Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 
 

 
Referat: 
UPV: Ivan og Mette K har sammen med Karin arbejdet med dette. Skal på ét af de kommende møder. 
 


