
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 19. november 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: Anne Dorthe og Anders  (Lelde og Saseline) 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt, men punkt 4 udgår. 
 

2 Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

3 

Høringsbrev vedr. fastlæggelse af skoledistrikter – 3 min (LJ) - bilag 
På det forrige SB-møde blev det besluttet at sende et høringssvar til Varde Kommune omkring fastsættelse af 
skoledistrikter. 
SB bliver orienteret om høringssvarets indhold. 

 
Referat: 
Brevet sendt rundt til orientering. 
 

4 

Det videre arbejde med skolens principper - Princip om udsendelse i praktik –15 min (LJ) - bilag 
På det forrige SB-møde blev der ønsket ændringer til oplægget om princip for praktik i 8. klasse. I bilag findes et 
nyt oplæg.  
SB tager beslutning om godkendelse af dette princip. 

 
Referat: 
Punktet udsættes, da arbejdsgruppe ikke er klar med et forslag. 
 

5 
Det videre arbejde med skolens principper - Princip om skolefritidsordning - 15 min – (LJ) – bilag 
På det forrige SB-møde blev der ønsket et oplæg om princip om skolefritidsordning. I bilag findes et oplæg.  
SB tager beslutning om godkendelse af dette princip. 

 
Referat: 
Ok til indholdet, men opsætningen ændres så princippet er mere overskueligt. 
 

6 

Juniorklubbens lukning jf. budget 2019 – 15 min (LJ)  
På det forrige SB-møde blev der bedt om en redegørelse for situationen omkring Klubben og herunder en 
orientering om fremmødeprocenten i forhold til Varde Kommunes beslutning om at lukke juniorklubberne. 
SB bliver orienteret om status og kan træffe beslutning om videre handlinger. 
 

 

Referat: 
Der rettes henvendelse til Børn og Læring om muligheden for at fortsætte Juniorklubben, da det giver god 
mening, at Lykkesgårdskolen har et klubtilbud, når den nye skolestruktur træder i kraft. 
 

7 

Status på skolens økonomiske situation – herunder forventet årsresultatet – 15 min (LL).  
Punktet er en del af årshjul for SB. Budgetåret 2018 nærmer sig sin afslutning og budgetår 2019 sin start. Derfor 
får SB en introduktion til den økonomiske ramme for Lykkesgårdskolen. Oplægget skal ses som en start på en 
dialog omkring, hvor den pålagte 1 % skal findes i 2019 samt hvilke muligheder SB har for at påvirke de 
økonomiske rammer generelt i budgettet. 
SB orienteres om skolens økonomiske situation. Selve dialogen tages på et efterfølgende SB-møde. 
 



Ref. v/ Lars L. 

 

Kommende punkter: 

Videre drøftelse af principper 

Første princip bliver Skole-hjemsamarbejde 

Aktivitetsudvalg 

Udfordringer med bilister i afleveringstidspunkter 

Præsentation af resultat fra udvalg omkring heldagsskole 

 

Referat: 
Orientering om sammensætning af skolens budget, der udviser et beskedent underskud. I enkelte afdelinger skal 
der gøres nogle tiltag snarest for at undgå underskud i 2019. 
 

8. 

Status på arbejdet med elever med autisme i special afd. – 15 min (AA) - bilag 
SB har modtaget en anonym forældrehenvendelse omkring rammerne for elever med autisme i specialafdelingen 
– se bilag. Normalt ville SB skulle formulere et svar, men da der ikke er afsender på henvendelsen, får SB en 
generel orientering omkring arbejdet med autisme og herunder de initiativer, som skolen allerede har iværksat 
på området. Forældregruppen kan herefter læse svaret i referatet. 
SB orienteres om initiativer på autismeområdet for specialafdelingen. 

 

Referat: 
Skolen har fået bevilget penge til to projekter: 

 Uddannelse af 10 autismepiloter (bevilget 351.600,- kr.) 

 Focus på autismemiljø (uddannelse af tre medarbejdere), (bevilget 48.400,- kr.) 
Punktet tages op igen, så AA får mulighed for at give en redegørelse for arbejdet med de autistiske elever. 
  

9. 

Meddelelser – 10 minutter 
1. Ledelsen  

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

 

Referat: 
Ad. 1.  
Mellemtrinnet ønsker et fælles køleskab. Dette indkøbes. Hvis overbygningen også ønsker dette, købes det også. 
Hallen er nu færdig 
Brev om høringssvar på ændring af Styrelsesvedtægten - §22. Tages op på næste møde. 
Ad. 2. 
Møde i ”Varde By klynge” for SB-formænd og skoleledere afholdt i sidste uge. Der skal nedsættes to fusions-
bestyrelser og fusions-medudvalg. På næste SB sættes punktet på dagsordenen. 
Ny skoleleder er fundet. 
Ad. 3. Intet at bemærke 
Ad. 4. Intet at bemærke 
 

10. 
Evt. – 5 min (LJ) 
 

 
Referat: 
Intet at bemærke. 
 

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

 
Referat: 
Kantinen; pris – pladsen ved borde og stolene - portionstørrelser - hvilke varer, der sælges. 
 

12 LUKKET PUNKT – 15 min 

 Orientering om status på processen med ansættelse af ny skoleleder. 



Ønskeliste til øvrige principper 

- Ekskursioner 

- Mobbepolitik 

- Magtanvendelse 


