
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 22. januar 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: Lelde, 7B, Saseline, 7A  
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole H.J., Lars L. 

Afbud: Ivan 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt 
 

2 Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt 
 

3 

Velkommen til Ole Holm Johansen – 5 min (LJ/OJ) 
Vi byder den nye skoleleder velkommen i skolebestyrelsen. Ole vil gerne fortælle lidt om hans første uger på 
skolen og hans tanker om, hvordan han gerne ser samarbejdet mellem ham og SB forløber.  
 

 
Referat: 
Ole fortalte om sin velkomst på skolen samt lidt om ham selv. 
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Høringsbrev om ændring af styrelsesvedtægt– 5 min (LJ) - bilag 
På forrige SB-møde blev det besluttet at sende et høringsbrev til Varde Kommune omkring deres varslede 
ændringer i styringsvedtægten og nedlæggelse af Fællesråd for skolebestyrelsesformænd. Dette er en 
orientering om det fremsendte høringsbrev. 
 

 
Referat: 
Pt. ligger sagen politisk dér, at ændringen er indstillet til at blive vedtaget. 
 

5 

Status på skolens økonomiske situation #2 – 25 min (OJ)  
Punktet er en del af årshjul for SB. I november fik SB en grundlæggende introduktion til skolens økonomi. Med 
udgangspunkt i den viden følger her en orientering om det forventede årsresultat for 2018.  
 

 

Referat: 
Som det ser ud lige nu for 2019, er situationen den, at: 

- på specialområdet vil der være en stilling for meget, hvis der ikke bliver gjort noget. 
- på almenområdet ser det forventeligt ok ud. 
- på Sfo området kræver det en tilpasning. 
- Juniorklubben – særlig situation (lukkes) 

Orienteringen er kun retningsvisende. Når årsresultat for 2018 er klar, kan der siges mere. 
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Fusionsbestyrelse, Varde By arbejdsgruppen – 20 min (LJ)  
På forrige SB-møde blev det diskuteret, hvorvidt Varde Kommunes forslag om en fusionsskolebestyrtelse var en 
rigtig vej. SB har henvendt sig til forvaltningen, og spurgt, om de ser den kommende proces som en fusion eller 
om det handler om, at elever og medarbejdere overflyttes til Lykkesgårdskolen. Dette har betydning for det 
fremtidige arbejde med at sikre en god overgang for de kommende elever, forældre og lærer. 
SB skal beslutte, om man vil deltage i en evt. fusionsbestyrelse/arbejdsgruppe og i så fald, hvem der 
repræsenterer SB i dette samarbejde. 
 



 

Referat: 
Efter møde med Karen Mortensen og Peter Foldager tages problematikken op i Varde By arbejdsgruppen. Her vil 
Lars J. præsentere Lykkesgårdskolens holdning, der er, at det handler ikke om en fusionsbestyrelse, men at der i 
stedet nedsættes en arbejdsgruppe, der beskriver den gode overgang for eleverne og medarbejderne. 
Medlemmer til arbejdsgruppen: Lis, Bitten og Sandie. (Ole H.J. og Mette K.)   
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Tilsyn.  Kantinen – 20 min (LL) - bilag (menuplan) 
Der har været et ønske om tilsyn med kantinen med nedenstående punkter. Derfor følger her en orientering om: 

- Betalingssystem 
- Pladser i kantineområde 
- Salg af drikkevarer  
- Størrelse af portionerne 

 

 

Referat: 
Betalingssystemet er stødt problemer med udveksling af data. Der arbejdes på en løsning. Nyt betalingssystem 
udfordrer ordningen for indskolingsbørnene. 
Pladser i kantinen. Pladsproblemer i kantinen. Ole tager en snak med elevrådet om dette og efterfølgende 
lærerne. Tilbagemelding til SB herefter. 
Drikkevarer.  Drøftelse af salg af  cacaomælk, og andre drikke med brus i. Skrift omkring kantinesortment findes 
frem. Det skrevne er lavet ved opstart af den nye kantine. 
Portionsstørrelse. Brødet er meget stort – portionerne er meget store – det tager tid at spise. Ole tager en snak 
med personalet. Tilbagemelding til  SB herefter. 
Til et efterfølgende SB-møde drøftes mere fakta om Kantinen (hvor meget sælges der af hvad – økonomi) 
 

8 
Elevrådet - (Sandie) - 10 min 
Der har været et ønske om en klarlægning af oplæring af elevrepræsentanterne i SB. 
 

 

Referat: 
Særlig infomateriale omkring skolebestyrelsesarbejde for eleverne findes ikke, men fremad vil Ole holde et 
formøde med eleverne forud for SB-møderne. 
  

9 

Meddelelser – 10 minutter 
1. Ledelsen  
2. Formand / Orientering om møde med Karen Mortensen og Peder Foldager. 
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
 

 

Referat: 
Ad 1. Orientering om, at brandalarmen blev udløst i Kantinen i sidste uge pga. varm olie i en gryde.  
          Brandprocedure gennemgås. 
Ad 2. Afholdt møde med to punkter (genåbning af Juniorklub (A) – hvordan og fusionsbestyrelser(B)). 

A. Der er ikke taget stilling til, hvordan kan dette sker. Der var lydhørighed overfor dette, men også at en 
juniorklub kan være skruet sammen på en anderledes måde. 

B. Se referatets punkt 6.  
Ad 3. Intet at bemærke 
Ad 4. Lis og Bitten har været på patrulje ved Lykkesvej. Det er gengangere, men der er tale om få. 
           Der er forsat mange lokaler med tændte projektorer og lyset tændt i weekenden.  
 

10 Evt. – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
Hvorfor er der elever fra sp.kl., der har været til teater i dag – 5. klasse – som ikke er egnet for børn under 13 år?  
Ole undersøger. 
Lejrskole – skal man deltage i en lejrskole? Lejrskole er en del af undervisningen. 
 

11 Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 
Referat: 
Magtanvendelse 



Ref. v/ Lars L. 

Møderække: 

27/2 - 25/3 - 23/4 - 22/5 - 17/ 6 

Kommende punkter: 

Videre drøftelse af principper 

Første princip bliver Skole-hjemsamarbejde 

Aktivitetsudvalg 

Udfordringer med bilister i afleveringstidspunkter 

Præsentation af resultat fra udvalg omkring heldagsskole 

Ønskeliste til øvrige principper 

- Ekskursioner 

- Mobbepolitik 

- Magtanvendelse 

Aula: ny kommunikationsplatform i stedet for Intra 

 

  


