
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 21. januar 2020           
Kl. 18.30 – 20.30 i mødelokale 1 i Skibet 
 
Indkaldte: 
Forældrerepræsentanter: Lis, Ivan, Lars J, Hans-Christian, Bitten, Sandie  
Medarbejderrepræsentanter: Mette K. 
Elevrepræsentanter: Helene og Saseline 
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L. 

Afbud:  Saseline, 2. medarbejder. 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

2  Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

3 

Kvalitetsrapport – 30 min (OJ) 
Rapporten gennemgås på mødet, da den er fortrolig, indtil den er er godkendt af udvalget Børn og Familie. Der 
skal laves en udtalelse – se bilag. OJ laver udtalelsen. 
Bilag medsendt dagsorden til mødet med omtale af rapporten. 
 

 

Referat: 
Rapporten er gennemgået og taget til efterretning med følgende bemærkninger: 
- Skolen er særlig opmærksom på at fortsætte med fagligt at præstere godt 
- At der fortsat er fokus på elevtrivsel - herunder fravær 

 
Rapporten tages op igen, når rapporten er godkendt og dermed offentlig tilgængelig. 
 

4 

Revidering af skolebestyrelsens forretningsorden– 20 min (LJ/OJ) 
Forretningsorden skal justeres, da der ikke længere er medlemmer fra to afdelinger (almen og special). 
SB skal ligeledes tage en beslutning om antallet af forældrevalgte medlemmer i SB. 
Forretningsorden er udsendt med dagsorden. Læs evt. Varde kommune styrelsesvedtægt. 
 

 

Referat: 
Følgende ændringer er vedtaget. 
§ 1 sætningen om” heraf 1 valgt forældre som repræsentant for specialklasserne. 
§ 5 Hele afsnittet ændres til følgende: 
Er et skolebestyrelsesmedlem forhindret i at deltage til et enkelt møde indkaldes suppleanten ikke, men er der 
fravær på mere end 3 sammenhængende møder indkaldes suppleanten. 
§ 9. Ordet ”Intra” ændres til ”Aula”. 
 

5 

Budget 2020 – 10 min (LJ/LL) 
På mødet orienteres om udmeldte budgettal fra VK. 
Der skal fortsat arbejdes med at nedbringe skolens gæld. 
 

 

Referat: 
LL omdelte et bilag, hvorpå de to afdelinger ”skolen” og ”SFO” var opsat med 4 koloner. (budget – forbrug for 
2019 og 2020). 
Bilaget ok mht. overblik, men skal være mere detaljeret.  
 

6 
Kantinen – 20 min (OJ) 
Nedsættelse af udvalg, der har til opgave se på følgende: 

- Økonomi / drift 



Ref. v/ Lars  

Møderække:  

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 

Ønskeliste til øvrige principper  

- Ekskursioner  

- Mobbepolitik  

Marts: Uddannelsesparathedsvurdering 

April: Kvalitetsrapporten 

- Betalingssystemet 
- Udbud af varesortimentet – sund skoleprofil? 
- Kø ved skranken 
-  

Det koster at drifte en kantine, men spørgsmålet er, hvor meget af skolens midler må gå hertil? Drift af en 
kantine gør også, at eleverne bliver på skolen og i et mindre omfang forlader skolen. 
Antal af medlemmer i udvalget drøftes. 
 

 

Referat: 
Udvalget blev Mette K. – Lars L. – Sandie – elev 
Vigtigt, at eleverne høres under arbejdet. 
Udarbejdelse af f.eks. tre scenarier, som fremlægges for Skolebestyrelsen. 
 

7 

Økonomi – 5 min (OJ)  
Orienteringspunkt. 
Mulig årsresultat for 2019! 
 

 
Referat: 
Intet nyt at berette. 
 

8 

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

 

Referat: 
Ad 1) Intet nyt 
Ad 2) Intet nyt 
Ad 3) Elevrådet ønsker en vandautomat placeret i overbygningsområdet 
Ad 4) Lis. Afholdt møde i Varde Syd- gruppen (trafikpolitikken – torontolys – bredere fodgængerfelt Søndergade  
 

9 Evt. – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
1) Aula. brugervejledningen for forældre lægges ud igen (OJ). 
2) Ønskeliste til øvrige principper sættes på pause – efter henvendelse fra de øvrige de to andre 

skolebestyrelse i Varde by.  
 

10 Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
1) Trafikpolitikken – sikker skolevej nu og fremover / Lis 
2)  

 


