
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 17. december 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, 7A  
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Lars L., Anders A. 

Afbud: Ivan,    Udeblevet: Lelde 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

2 Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt med rettelse om at kantinen ikke er på som punkt.  
 

3 

Høringsbrev om ændring af styrelsesvedtægt– 15 min (LJ) - bilag 
Varde Kommune har sendt en ændringen af styrelsesvedtægten, der handler om nedlæggelse af Fællesråd for 
skolebestyrelsesformænd samt dialogmøder. Frist for svar er d. 20. december 2018. 
SB skal udarbejde et svar på baggrund af LJs oplæg. 
 

 

Referat:  
LJ udformer et brev om, at vi ikke bakker op om en nedlæggelse af Fællesrådet, samt vi påpeger manglende 
høring om dialogmødestrukturen.  
 

4 

Det videre arbejde med skolens principper - Princip om udsendelse i praktik –15 min (LJ) - bilag 
På et tidligere SB-møde blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle lave et udkast til princip for praktik. SB skal 
godkende gruppens forslag. 
 

 
Referat:  
Godkendt – med enkelte sproglige rettelser 

5 

Det videre arbejde med skolens principper - Princip om skolefritidsordning - 15 min – (LJ) – bilag 
Princippet kommer på igen, da layoutet skulle ændres jf. sidste SB møde. Princippet er ligeledes drøftet blandt 
SFO personalet. SB skal godkende princippets i dets helhed både indhold og opsætning. 
  

 
Referat:  
Godkendt 
 

6 

Orientering fra det 7. møde i Varde By arbejdsgruppen – 20 min (LJ) - 3 bilag 
Som orienteret om ved sidste SB-møde har Varde Kommune foreslået at nedsætte en fusionsskolebestyrelse. SB 
skal udtale sig om dette forslag og eventuelt beslutte, hvem der repræsenterer SB i dette samarbejde. 
 

 

Referat:  
Punktet tages op igen på næste møde. Inden da rettes henvendelse til skolechefen vedr. en række 
juridiske/tekniske spørgsmål, som kom frem under orienteringen.  
 

7. 

Tilsyn.  Orientering om arbejdet med elever med autisme i special afd. – 15 min (AA) 
SB har bedt om en orientering omkring skolens arbejde med børn med autisme. SB orienteres her om den 
nuværende situation. 
 

 
Referat:  
AA orienterer bestyrelsen. Der sendes besked til forældre om hvad vi får for 400.000,- autismekroner.  



Ref. v/ Anders A. 

 

Kommende punkter: 

Videre drøftelse af principper 

Første princip bliver Skole-hjemsamarbejde 

Aktivitetsudvalg 

Kantinen 

Præsentation af resultat fra udvalg omkring heldagsskole 

Ønskeliste til øvrige principper 

- Ekskursioner 

- Mobbepolitik 

- Magtanvendelse 

 

8. 

Meddelelser – 10 minutter 
1. Ledelsen Dialogmøde d. 26. november Varde Klynge - bilag 
2. Formand  
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
 

 

Referat:  
Ledelsen:   

- Et møde med for få indkaldelser.  
- Velkommen til ny skoleleder d. 3/1-2019 kl. 10.00. 

Formand:  
- Skole og forældre, orientering fra møde 
- Karen Mortensen og Klubben: Tages op igen til januar, så nye skoleleder kan komme med 

 
Elever:  

- Ingen elever i overbygningen ønsker køleskabe til madpakker. Til gengæld vil mikroovne være godt. 
Drikkeautomat er også et ønske. LL undersøger og melder tilbage.  
 

Øvrige medlemmer:  
- Orientering fra Skole og Forældre-møde/generalforsamling (Lis) 

 

9. 
Evt. – 5 min (LJ) 
 

 

Referat:  
- Anja og AA holder endelig møde vedr. eventuel ændring af heldagsskoletilbuddet 
- Morgentrafik og Lykkesvej 

 

11. 
Punkter til næste møde (22/1-2019) – 5 min (LJ) 
 

 
Referat: 
 

  


