
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 27. februar 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: Anne Dorthe. Mette K., Saseline 

Dagsorden: 

1 
Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 
 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

2 
Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 
 

 

Referat:  
Godkendt med flg. bemærkning til punkt 8. Punktet kan godt være mere fyldestgørende.  
Uddybning: Der forefindes ikke et kursus for elever valgt til skolebestyrelsen, men Ole vil inden næste valg give 
det samlede elevråd en introduktion om arbejdet i skolebestyrelse. Derudover tilbyder han formøder forud for 
hver SB-møde med de valgte elever. 
 

3 

Varde by arbejdsgruppe/fusionsbestyrelse (LJ) – 15 min 
Opfølgning på punkt fra forrige SB-møde. Her følger en orientering om seneste nyt.  
SB skal vælge 2 medlemmer til arbejdet i arbejdsgruppen/fusionsbestyrelsen. 
 

 

Referat: 
Enighed om, at der ikke er tale om en fusionsbestyrelse, men i stedet for en/to arbejdsgruppe(r). Men der bliver 
måske tale om to arbejdsgrupper (Sct. Jacobi og Lykkesgård) og (Sct. Jacobi og Frello). Dette drøftes på næste 
møde i Varde By samarbejdet. 
Fra SB har tre meldt sig til arbejdsgruppen, men vi har kun to pladser. Valg blev afholdt. Bitten og Lis blev valgt. 
 
Der findes pt. tre arbejdsgrupper vedr. den nye specialskole. Fra alle grupper er der kommet et ønske om at 
ansætte den nye leder af specialskolen. Ønsket er efterkommet fra politisk side, så nu går arbejdet også i gang 
med at finde ud af, om man kan oprette en skole (skolenummer mm.), uden at der er bygninger på plads. 
 

4 

Magtanvendelser (OJ) – 15 min  
Tilsyn: SB kan føre tilsyn med skolens brug af magtanvendelse. Da der er tale om både specifikke elevsager og 
personalesager kan SB ikke få indgående oplysninger. SB kan få oplyst, hvor mange magtanvendelser der har 
været, samt hvordan der er handlet på disse generelt. 
På skolens hjemmeside laves et nyt punkt med en kort beskrivelse af proceduren for magtanvendelse samt 
opfølgning. 
 

 

Referat: 
Personale må/skal afværge en farlig situation, f.eks. mellem to personer = magtanvendelse. 
Særligt på skoleområdet må/skal personalet afværge en situation om at ødelægge inventar = magtanvendelse. 
De beskrevne regler for magtanvendelse er klare, men når personalet kommer i situation, vil der altid være en 
overvejelse om, hvordan der handles. 
Skolens politik/handleplan skal i den nærmeste fremtid gennemgås af skolens MED-udvalg. 
SBs tilsyn med magt anvendelse gerne ind i årshjulet. 
Til maj 2019 gives status på antallet af magtanvendelser i indeværende skoleår sammenlignet med forrige 
skoleår. 
 



Mødet sluttede kl. 20.40. 

Ref. v/ Lars L. 

5 

Orientering om skolens økonomiske situation (OJ) – 5 min  
Opfølgning på punkt fra forrige SB-møde. Her følger en orientering om seneste nyt. De næste SB-møder vil 
punktet være et fast punkt på dagsorden. 

 

 

Referat: 
Samlet underskud for 2018 2.070.000,- kr. Underskuddet er dels fremkommet ved et underskud i 2017 og i 2018. 
(almenafd. -1.355.000,- kr. – specialafd. -421.00,- kr. – sfo Dragen -248.000,- kr.  – Juniorklubben  -46.000,-  kr.) 
Der laves plan for afvikling af underskuddet over de næste to år. 
 

6 

Det videre arbejde med skolens principper. (LJ) – 50 min 
Princip for Skole/hjem samarbejdet. 
Vi fortsætter arbejdet med skolens principper. Alle bedes have læst Princip for Skole/hjem-samarbejde og 
medbringe kommentarer/bemærkninger til princippet. Alt efter bemærkningernes karakter aftales det videre 
forløb. Bemærk, at princippet skal i høring i medarbejdergruppen – f.eks. MED-udvalget, inden der endeligt kan 
vedtages ændringer. 
 

 

Referat: 
Hvert medlem fremlagde punkter, som bør drøftes eller rettes. Nyt dokumentet blev lavet med rettelser og 
tilføjelser, som sendes til udtalelse i skolens MED-udvalg. 
 

7 
Aktivitetsudvalg. (Lis) - 10 min 
Punkt nævnt på tidligere møde taget her op til drøftelse. 
 

 
Referat: 
Udsat pga. tidsmangel 
 

8 

Meddelelser – 10 minutter 
1. Ledelsen  
2. Formand 
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
 

 

Referat: 
Ad pkt. 1.  
Klassedeling på 3. og 6. årgang. Efter princippet skal drøftelse ske inden udgangen af februar. Beslutning. På 6. 
årgang laves nye klasser. 
Ad pkt. 2 
Intet at bemærke 
Ad pkt. 3 
Intet at bemærke 
Ad pkt. 4 
Lis i deltog i lokalt Skole & Forældre, Varde møde i går. Kun 4 skoler deltog. Det overvejes, om det skal fortsætte. 
 

9 Evt. – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
Lis. Hvor mange elever skal på efterskole i 9. klasse? Det kan måske betyde, at der kun vil være en klasse. Nej, 
som det er nu, så er alt vel. Ingen risiko. 
Lis. Rengøring. Hvor berørt er skolen af det? Der gøres rent næsten normalt. 
 

10 Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 

Referat: 
Intet at bemærke. 
 
 



Møderække: 

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

Kommende punkter: 

Præsentation af resultat fra udvalg omkring heldagsskole 

Videre drøftelse af principper 

Ønskeliste til øvrige principper 

- Ekskursioner 

- Mobbepolitik 

Aula: ny kommunikationsplatform i stedet for Intra 

Orientering fra arbejdsgrupper/specialområdet 

Det videre arbejde med UddannelsesParathedsVurdering (juni 2019)  

 


