
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 16. december 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:  Helene 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

2  Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

3 

3 skoler til 2 skoler – 20 min (OJ) 
Som også diskuteret på forrige SB-møde skal der træffes beslutning på følgende to punkter: 
 
1) Udvidelse af bestyrelsen 

 
Bilag fra Varde By - klyngemøde: 
Scenarie 1: Vi fortsætter med nuværende bestyrelsesmedlemmer og søger dispensation til to større 

bestyrelser i skoleåret 2021/22. Dette vil formentlig medføre suppleringsvalg til Lykkesgård fra Sct. Jacobi og 

evt. Alslev. Der afholdes herefter ordinært valg i 2022.  

Scenarie 1 sendes til nuværende bestyrelser til kommentering og godkendelse.  

Derfra videre til Varde By gruppen til endelig godkendelse. 

2) Klassedannelse 
 

Bilag fra Varde By – klyngemøde: 
Ved overflytning til den nye skole (Lykkesgård eller Frello) opbrydes eksisterende klasser på alle tre skoler og 

der formeres nye klasser. Dette gælder som princip på alle klassetrin. Der bør dog være tilstrækkelig 

fleksibilitet til, at der kan indgå konkrete vurderinger på de enkelte årgange. Vi bestræber os på, at der 

dannes klasser med et godt undervisningsmiljø og læringsfællesskab, hvor der er tænkt over køn, faglighed, 

sociale relationer og skoletilhørsforhold.  Det bliver en professionel vurdering af skolerne, hvordan klasserne 

dannes.  

 

 

Referat: 
Ad 1) 
SB tiltræder scenarie 1.  
SB finder, at det er vigtigt, at det er et suppleringsvalg, der skal til. Vigtigt, at medlemmer af SB er forældre på 
skolen. 
 
Ad 2) 
Elevinddragelse ved dannelse af de nye klasser er ikke en mulighed. 
Nuværende 4. årgang er et særlig opmærksomspunkt. 
 
Begge punkter tages videre op i Varde By gruppen. Godkendt i Skolebestyrelsen. 
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Princip for understøttende undervisning – 10 min (LJ/OJ) 
Princippet har været behandlet i medarbejdergruppen. Der er ikke fremkommet væsentlige ændringer. 
Vedtagelse af princippet. 
 

 

Referat: 
Vedtaget. 
Princippet lægges i Aula / Fælles filer, da skolen efter 1. januar ikke har en hjemmeside. 
 

5 

Skolefoto – 10 min (LJ) 
SB har fået en forældrehenvendelse vedr. pris og kvalitet på billederne. 
Drøftelse om pris og kvalitet skal give anledning til, at skolen bruger en anden leverandør. 
 

 

Referat: 
Efter endt fotografering laver skolen i princippet en ny aftale året efter. 
SB opfordrer ledelsen til at afstemme pris og kvalitet frem ad.  
Der bliver svaret på henvendelserne. 
 

6 

Sygefravær – 20 min (OJ) 
Orienteringspunkt. Efterspurgt på forrige SB-møde. OJ orienterer om, nuværende sygefravær set i lyset af 
tidligere sygefravær.  
 

 

Referat: 
Ole gennemgik sygefraværet – set over det sidste år (nov. 2018 -nov. 2019). 
Sygefraværet er generelt på vej ned ad. Årsagerne til fraværet er ikke entydige. 
 

7 
Økonomi – 5 min (OJ)  
Fast orienteringspunkt. 
 

 
Referat: 
Intet nyt. 
 

8 

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

 

Referat: 
Ad 1) 
Julekippedag og Luciaoptog afholdt. Terminsprøver for 9. årgang afholdt i gym. salen d.d. fortsætter de næste to 
dage. 
Elevfravær. I det nye år skal skolen til at have mere fokus på elevfravær. Årsagen er den nye lov om elevfravær. 
(Mere end 15 % ulovligt fravær kan medføre træk i børnepenge). 
Kvalitetsrapport. Rapport kommer lige efter jul og skal behandles i SB 
Ny brugertilfredshedundersøgelse skal laves til foråret 2020.  
  
Ad 2) 
OJ og LJ har været til møde i Varde By gruppen. 
På mødet blev den nye skolechef præsenteret – drøftet forholdene for mellemlederne – drøftelse af de to 
processer, der kører (én for Sct. Jacobi og Frello og én for Sct. Jacobi og Lykkesgårdskolen). 
For ud for næste møde i Varde By gruppen mødes formænd og skoleledere til et dialogmøde om, sprogbruget i 
de to processer. 
 
Dialogmøde med Udvalget for Børn og Læring (OJ og LJ deltog).  

- Børn og ungepolitik (fortsat fokus på trivsel, læring og chancelighed) 
- Økonomi – herunder speciallærernes tillæg for at være ansat på en specialskole 

 
Ad 3) 



Ref. v/ Lars 

Møderække:  

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:  

Januar: Status på kantinen 

Ønskeliste til øvrige principper  

- Ekskursioner  

- Mobbepolitik  

Marts: Uddannelsesparathedsvurdering 

Orientering om håndtering af elevfravær 

Elevrådet har drøftet muligheden for en julefest fro overbygningen – Kortere skoledag er også blevet drøftet 
 
Ad 4) 
Intet at bemærke. 
 

9 Evt. – 5 min (LJ) 

 

Tak til Anne Dorthe og Anja for indsatsen i skolebestyrelsens arbejde. De udtræder nu, da Specialafdelingen pr. 1. 
januar 2020 bliver en selvstændig skole. 
 
Afdelingsleder Anders Ahrens stopper på skolen med udgang af december 2019. (pension) 
 

10 Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
1) Revidering af SB´s forretningsorden 
2) Budget 2020 
3) Status på kantinen 

 
 

  


