
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 22. oktober 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: Helene og Saseline 
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L. 

Afbud: Anja, Sandie 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat: Godkendt. 
 

2  Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat: Godkendt. 
 

3 

Status på skolens afgangseksamener (LL) – 20 min 
SB får en orientering om skolens afgangseksamener sammenlignet med kommunens og landets andre skoler. 
Herefter følger en drøftelse af, hvordan SB kan bidrage til et endnu bedre resultat i fremtiden. 
 

 

Referat: 
Bilag fremlagt med karakterresultaterne for skoleårene 2018/19 og 2017/18. Bilaget sendes med referatet rundt 
til medlemmerne. 
Begge år ligger skolens resultater både over landsgennemsnittet og over gennemsnittet for Varde kommune. Det 
findes SB meget positivt. Stor ros til personalet. SB opfordrer personalet til at fortsætte det gode arbejde. 
Kort drøftelse om profilering i denne forbindelse. Enighed om lige nu ikke at gøre noget offensivt. 
 

4 

Lejrskole-princippet (LJ) – 25 min – Bilag: Arbejdsgruppens resultater 
Opfølgning på punkt 6 fra d. 25. marts, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle gennemse princippet, 
via indspark fra andre skoler, økonomi mm.  
SB orienteres om arbejdsgruppens resultater.  
Herefter drøfter SB Princip for Lejrskole og godkendelse af nyt princip. 
 

 

Referat: 
Pæd. Indhold ind i princippet? Der indføres ikke noget i ”teksten”. 
Drøftelse af kostpris? Enighed om ikke at indføre betaling for kost. 
Korrektioner til ordlyden og layout. 
SB finder det fortsat vigtigt, at der afholdes lejrskoler for skolens elever. Selv om skolens økonomiske situation er 
stram, ønsker SB fortsat midler afsat til lejrskoler. Værdien ved at deltage i en lejrskole er både stor og vigtig. 
Princippet vedtaget. 
 

5 

Forkortet skoledag på mellemtrin og i udskolingen – andet halvår af skoleåret (efter jul) (LL/LJ/OJ) – 35 min 
Opfølgning på punkt 5 fra den 28. august, hvor der havde været en forældrehenvendelse angående forkortet 
skoledag på mellemtrin og udskoling.  
Punktet har været drøftet på møde med forældrerådene.  
SB efterspurgte desuden en udmelding fra personalet på mellemtrin og udskoling samt elevrådet omkring 
emnet.  
SB drøfter emnet og kommer med en anbefaling til skoleleder, der herefter træffer den endelige beslutning. 
 

 

Referat: 
På baggrund af at der på klasseforældremødet, var stort set lige mange som var hhv. for og imod, og de 
anbefalinger SB har fået fra lærerne på mellemtrinnet og i overbygningen samt elevrådet, så er anbefalingen, at 
der arbejdes på en model for at forkorte skoledagen. 
 



Ref. v/ Lars 

Møderække:  

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  

Nedsættelse af skoletiden er 1 til 3 lektioner om ugen. Lektioner konverteres til 2 voksne i én lektion.  
Ordningen kan medføre lektielæsning hjemme. 
 

6 
Skolens økonomi – 10 min (OJ)  
Der gives en status på den økonomiske situation. 
 

 

Referat: 
Der er ikke noget nyt siden sidste SB –møde. 
Ny budgetopfølgning kommer på næste SB-møde. 
 

7. 

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

 

Referat: 
Ad. 1) Kantinen. Ole, Lars L. og Lars J har holdt møde vedr. kantinens fremtidige drift. Proces for ansættelse af ny 
kantineleder igangsættes. 
Skolen deltager i et international projekt med 3 andre lande og 9. årgang. Ole og Gunner (overbyg.) er de 
deltagende fra skolen. Emne: støjforurening/ støjmåling – hvordan. Delmål Interkulturelt. 
 
Ad. 2) Lars J. har deltaget i et møde med et byrådsmedlem vedr. skolens anbefaling omkring budgetforslag. 
 
Ad. 3) Intet nyt. 
 
Ad. 4) Der har været afholdt møde med medlemmer fra de to andre byskoler.  
Valg til skolebestyrelsen for den nye specialskole. Hvornår? Ole Holdgaard er i gang. 
 

8. Evt. – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
Lige nu gennemfører personalet Aula-kurser for at være klar til 1. januar 2020. 
 
Aula. Kan forældreønskerne fra forældrerådsmødet indarbejdes i Aula? LL har ”ønskerne” og arbejder dem, der 
kan lade sig gøre. 
 
Er der økonomi til at få lavet bygningsændringer på Lykkesgårdskolen efter den nye struktur? Der er en samlet 
sum afsat, der skal dække den nye specialskole samt ændringer på Lykkesgårdskolen. Summen sikkert ikke til at 
få alle ønsker opfyldt. 
 

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

 
Referat: 
Se listen her under. 
 

  



November: UUV princip godkendes 

Marts: Uddannelsesparathedsvurdering 


