
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 20. november 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: Sandie, Lars J. Kristina/sup.  

Henriette/sup. mødt frem. 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

2  Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt med rettelser. 
 

3 

Orienteringspunkt. Bestyrelsens sammensætning efter 1. januar 2020. (OJ) – 20 min 
Den nye specialskole starter op d. 1. januar 2020. Træder repræsentant for specialafdelingen ud, skal der senere 
træffes beslutning om, hvor mange medlemmer, der skal være i skolebestyrelsen. 

1. suppleant er Magnus Søgaard. 
2. suppleant er Kristina Brink Gintberg 
3. suppleant er Henriette Engskov 

 
Forretningsordenen for skolebestyrelsen skal på et senere SB-møde ændres. 

§ 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, heraf 1 valgt som repræsentant for specialklasserne. 

Desuden består skolebestyrelsen af 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, der alle har 

stemmeret. Der er ikke eksterne repræsentanter fra foreningslivet eller erhvervslivet. 

 

Referat: 
På den nye specialskole laves en overgangsskolebestyrelse (Sct. Jacobi Skole af 2021) af medlemmer fra de to 
skoler samt børnehaven.  
SB skal ifølge Forvaltningen vælge mellem at bestå af 6 forældrevalgte eller at vælge at bede en suppleant træde 
ind i skolebestyrelsen. 
Kan antallet af forældrevalgte medlemmer øges – f.eks. til 9? Ja, det er muligt. Dette skal SB blot ansøge Varde 
Kommune om. 
Hvis en af suppleanterne siger nej tak til at træde ind, spørges den næste suppleant i rækken. 
Enighed om at bede en suppleant indtræde i SB.  
Ole undersøger hos Forvaltningen om den nye overgangsbestyrelse (Sct. Jacobi Skole af 2021) tiltræder 1. januar 
2020. 
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Orienteringspunkt. Der gives en status på arbejdet i arbejdsgruppen ”3 skoler til 2 skoler”. (OJ) – 20 min  
 

 

Referat: 
Klassedannelse til august 2021. Gruppen indstiller, at der dannes nye klasser på alle årgange både på den 
kommende Frello skole og Lykkesgårdskolen. SB ønsker, at man har særlig opmærksom på, at der er nogle 
årgange, der kan komme til at blive delt to gange. Det er uhensigtsmæssigt.  
Gruppen indstiller også, at klassedannelsen sker af fagfolk (lærere og pædagoger). 
 



Skoleåret 2020/2021 Gruppen arbejder med, at der skal laves forskellige arrangementer både for elever og 
forældre. 
 

På Lykkesgårdskolen skal processen med at finde ud af, hvor de forskellige afdelinger skal bo (bygninger) sættes 
 

Gruppen er også opmærksom på, at det er vigtigt med løbende information til forældrene i Varde by.  
 

5 Orienteringspunkt. 1. januar 2020 indføres i Varde Kommune røgfri arbejdstid for personalet. (OJ) – 10 min 

 

Referat: 
Bilag sendt ud sammen med dagsordenen. 
Skolens MED-udvalg har behandlet det; herunder mulige tiltag for rygestop og evt. konsekvenser ved 
overtrædelse. 
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Budget 2020 (OJ) – 35 min 
Varde kommunes budget for 2020 er vedtaget. 
For skolens budget har det følgende konsekvenser: 
- 2% besparelsen fortsætter; der var håb om, at den blev fjernet. 
- Specialområdets budget øges med 1. mil. til finansiering af autismetilbuddet. 
- Omlægning af pedelfunktionen, så pedellerne ikke længere er ansat under skolen.  

 

 

Referat: 
Varde Kommune har besluttet følgende: 
- 2% besparelse fastholdes, da VK ønsker at kommunekassen skal tilføres flere midler. 
- På specialområdet er der ansat 1 ny medarbejder. Der var også ønsket midler tilført til mere ledelse; dette 

blev afslået. 
- Pedelområdet samles i en fælles enhed, men ”skolens pedeller” har fortsat base her på skolen. 
- Forældrebetalingen til SFO øges; den enkelte skole får dog ikke disse midler tilført; pengene tilføres 

kommunekassen. 
- Individuel computer. Tidligere skulle en computer holde i tre år; nu skal den holde i fire år, inden den skiftes 

ud. Elever i 0. – 2. klasse får nu tildelt et klassesæt. Faseindføres over tre år (2019 er år 1).  
- Dansk som 2. sprog. Den foreslåede besparelse blev vedtaget. 
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Skolens økonomi – 10 min (OJ)  
Der gives en status på den økonomiske situation. 
 

 

Referat: 
Bilag med en samlet oversigt blev uddelt- udregning start november. 
Buddet på et årsresultat for almen-skoledelen bliver et underskud på 1.2 / 1.3 mil. kr. 
Buddet på et årsresultat for SFO Dragen bliver et underskud på 350.000 kr. 
Buddet på et årsresultat for Specialafdelingen bliver 0 til 200.000 kr.(overskud). 
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Meddelelser – 20 minutter 
1. Ledelsen 
2. Formand  
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
 

 

Referat: 
 
Ad. 1 Den 1. december tiltræder Flemming Mahler Pedersen som ny skolechef. Han kommer fra en   
          skolelederstilling i Vejle. 
Ad. 2 Intet af bemærke. 
Ad. 3 Elevrådet har afholdt i dag, d. 20/11. Et enkelt punkt skal drøftes med Ole. Ole har for leden dag haft møde  
          med de to SB-repræsentanterne bl.a. om dagsordenen. 
Ad. 4 Lis og Lars J har været til møde sammen med SB-medlemmer fra andre skoler i VK. Der var ”bordet rundt”   
          og at SB-medlemmerne ønsker et nyt møde med politikkerne. Man ønsker at bruge medierne noget mere,  
          når der er noget, som skal ud til en bredere kreds. 



Ref. v/ Lars 

Møderække:  

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  

November: UUV princip godkendes 

Marts: Uddannelsesparathedsvurdering 

 

 

9 Evt. – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
Orientering om, hvor skolen er i arbejdet med Aula v/ LL 
Personalet har gennemført kurser, og nu øver de sig i at bruge Aula. De skriver beskeder til hinanden og de øver 
sig også i at bruge kalenderen. 
Den. 1 januar 2020 skal kommunikationen med forældre og elever ske i Aula. Intra lukkes. 
 

10 Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
Sygefravær på skolen holdt op mod fravær i Varde Kommune. Procentuelt og måske årsag! 
 
SB har modtaget en besked om skolefotografering. Beskeden går på pris og kvalitet. 
 
UUV-princip 
 
 

  


