
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 23. oktober 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 (sp. kl. og almen) 
Bitten (almen), Sandie (almen) 
Medarbejderrepræsentanter: Mette K., Anne Dorthe 
Elevrepræsentanter: Lelde, 7B, Saseline, 7.A  
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Lars L., Anders A. 

Afbud: Anja 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt 

2  Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat: 
Godkendt 

3 
Fastlæggelse af skoledistrikter i Varde By gældende fra d. 1/8 2021 -  10 min – (LJ). 3 bilag medsendt. 
Drøftelse af, hvorvidt der skal udarbejdes et høringssvar til Varde Kommune fastlæggelse af skoledistrikter. 
Deadline for høringssvar er d. 29/10 2018 kl. 12.00 

 
Referat: 
Vi skriver et høringssvar, hvor vi tilkendegiver, at det er et godt arbejde, som vi kan bakke op.  

4 

Det videre arbejde med UddannelsesParathedsVurdering  –  20 min (MK/Ivan) 
Mette og Ivan har siddet i en arbejdsgruppe, der har arbejdet indhold i UPV´en. I gruppen sad også Karin Anker. 
Mette og Ivan præsenterer status på dette arbejde indtil nu. Herefter besluttes det, om arbejdet skal fortsætte 
og hvis ja hvordan. 

 
Referat:  
Forslaget implementeres på alle årgange på skolen. Vi ønsker en orientering om processen i juni 2019.   

5 

Det videre arbejde med skolens principper – princip om i udsendelse i praktik   5 – min (LJ) - bilag 
På det forrige SB-møde blev det besluttet, at de første principper, der skal arbejdes videre med, er principperne 
pålagt os i Folkeskolelovens §44 stk. 2. 
Et af disse principper er princip om praktikforløb. I vedlagte bilag findes forslag til princippet. 
Princippet er en kopi af den handleplan, som UU-vejledningen arbejder efter og som er vedtaget i Varde 
Kommune. 
SB tager en beslutning om godkendelse af dette princip. 

 
Referat:  
Vi ønsker en mindre udvidelse af princippet, hvor de væsentligste punkter er trukket frem. En arbejdsgruppe (Lis, 
Hans-Christian og Anders) kommer med oplæg på næste møde.  

6 

Det videre arbejde med skolens principper - princip om skolefritidsordning   30 – min (LJ) - bilag 
På det forrige SB-møde blev det besluttet, at de første principper, der skal arbejdes videre med, er principperne 
pålagt os i Folkeskolelovens §44 stk. 2. 
Et af disse principper er omkring skolefritidsordningens virke. I vedlagte bilag findes et forslag, som eksempel på, 
hvordan sådan et princip kan se ud. 
SB drøfter indhold, som så efterfølgende behandles hos personalet i SFO Dragen, hvorefter princippet endelig 
godkendes i SB på næste møde. 

 
Referat: 
LL tilretter bilaget som efterfølgende sendes til personalet i SFO. Det understreges, at vi følger Varde Kommunes 
vision om ”Vi i naturen”, så udeliv dermed vægtes højt. Tages op til godkendelse på næste møde.  

7 

 Beslutning om rækkefølge af behandling af principperne – 5 min (LJ).  
Næste princip, der skal drøftes i SB er Princip om Skole-hjemsamarbejde. Princippet er valgt, fordi det 
forventeligt afføder hvilket behov, der er for rækkefølgen af behandlingen af principperne.   
På mødet drøftes rækkefølgen på de efterfølgende behandlinger.  

 
Referat:  
Taget til efterretning. Tages op på næste møde.  



Ref. v/ Anders A. 

 

Kommende punkter: 

Videre drøftelse af principper 

Princip for skolefritidsordningens virke 

 

8. 

Medlem til ad-hoc-udvalget til ansættelser – 10 min (LJ) 
SB har en plads i alle ansættelsesudvalg på skolen. Det er dog ikke hensigtsmæssigt med én fast repræsentant. 
Derfor skal der vælges medlemmer til en pulje, som skolen kan kontakte ved ansættelser.  
SB beslutter, hvem der er i puljen. 

 
Referat: 
Ivan, Lis, Bitten og Anja udgør puljen. Sandie og Hans-Christian er reserver.  

9. 

Meddelelser – 20 minutter 
1. Ledelsen  

Tilbagemelding på køleskabe v. mellemtrin 
2. Formand  
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 

 

Referat:  
        Ledelsen:  

- Orientering om hallen.  
- Status på ansøgere til ny skoleleder 
- Snak om køleskabe på mellemtrinnet. Er der behov for køling af madpakker på mellemtrin eller i 

udskolingen? Opgaven sendes til elevrådene på mellemtrin/udskoling.  
Formanden:  
- Fællesudvalg for bestyrelsesformænd er nedlagt af Varde kommune.  
- Forældrehenvendelse fra en gruppe forældre i specialafdelingen – orientering om.  
Elever:  
- Ikke noget 
Øvrige medlemmer:  
- Påkørslen af et skolepatruljemedlem har resulteret i at bilisten mistede kørekortet.   

10. 
Evt. – 5 min (LJ) 
 

 

Referat:  
- Et stort ønske om at få opdateret skoledokumenter på hjemmesiden.  
- Lis og Mette With har arbejdet med indhold i fyraftensmøder. På som punkt senere.  
- Mange biler på Lykkesvej. Ønske om ændring i forældrenes trafikkultur.  
- Ønske om færre og bedre vikarer.  
- Ønske om bedre sammenhæng mellem afsat tid og forbrugt tid til bestyrelsesmøderne.  
- Klubben – ønske om info/status på et kommende møde.  

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

 

Referat: 
- Aktivitetsudvalg 
- Info/status på klubben 
- Trafik på Lykkesvej 

12 LUKKET PUNKT. Henvendelse til SB – 10 min (LJ) 

 
Referat:  
LL orienterer om henvendelsen 


