
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 25. marts 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: 

Dagsorden: 

1 
Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 
 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

2 
Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 
 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

3 

Heldagsskole status – 15 min (Anja)  
Status på arbejdsgruppens undersøgelse af, hvorvidt der er grundlag for en politisk henvendelse omkring 
heldagsskolen. 
 

 

Referat: 
Anders Ahrens deltog i dette punkt, da han er med i arbejdsgruppen. 
AA indledte med at fortælle, at der er et forældreønske om at få ændret skoledagens længde. ”Undersøgelsen” 
er lavet via en lukket Facebook gruppe, og derfor må next step være at få politikere på banen! 
 
Drøftelse, hvor flere medlemmer af SB mente, at ”undersøgelsen” skal være mere nuanceret. 
I drøftelsen fremgik også, hvad sker der, hvis skoledagen bliver forkortet? Eleverne har jo fortsat brug for et sted 
at være indtil forældrenes arbejdsdag er slut! Pt. kendes status ikke på om den forslåede regulering af 
folkeskolen gennemføres. 
Det blev også drøftet, om man skal inddrage Traneskolens specialafdelings forældre i problematikken? 
 
Enighed om, at arbejdsgruppen arbejder videre med: 

- En ny ”undersøgelse”, som er mere nuanceret jf. ovenstående 
- Traneskolens specialafdelings forældre inddrages  

 

 
Aktivitetsudvalg – 15 min (Lis) 
Orientering omkring evt. aktiviteter skolebestyrelsen kan igangsætte i forhold til forældrene.  
 

 

Referat: 
På et af Karin Ankers fyraftensmøde blev der spurgt til mulighederne for at arrangere forældremøder/aftener, 
hvor der bliver taget forskellige emner op, f.eks. mobilpolitik for hjemmet, gaming, hvordan med alkohol og 
Intra/Aula o. lign. events. 
Det blev besluttet, at 3 gange om året holdes der fyraftensmøder: Aula kan være første arrangement. 
Emnerne må gerne være specifikke på en årgang og/eller afdeling. 
Indbydelsen sendes bredt ud, så folk selv kan bestemme, om de ønsker at deltage. 
Kontaktforældrene kontaktes for at høre, om de evt. har forslag til emner. 
Enighed om at prøve at sætte dette i gang i det komme skoleår (2019/2020). 
Arbejdsgruppen består af Lis, Bitten og Ole. 
 

5 Økonomi status – 5 min (OJ)  



Kort status på det videre arbejde med skolens økonomi 
 

 

Referat: 
Økonomien er presset, som der arbejdes med. 
Skolens MED-udvalg orienteres på onsdag om tiltag, der sættes i gang. 
 

6 
Det videre arbejde med skolens principper – 30 min (LJ) 
Vi arbejder videre med skolens principper. Alle bedes have læst princippet omkring lejrskole  
 

 

Referat: 
Drøftet. 
Ingen lejrskole på 3. årgang – 6. årgangs lejrskole sammen med Alslev Skole – 3. årgangs lejrskole har også stor 
værdi. Synspunkter blev udvekslet. 
 
Et princip bør også indeholde: 
Hvis man ikke deltager i lejrskole, så tilbydes der en anden undervisning. 
Forsikring ved deltagelse! 
 
Den administrative del af princippet bør ikke være med; det kan være et underbilag! 
 
Hvad er økonomien i afholdelsen af lejrskolen? Samlet økonomioversigt udarbejdes. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe. Gruppens opgave er at gennemse princippet, via indspark fra andre skoler, 
økonomi mm.. 
Medlemmer af gruppen er: Mette K., Anne Dorthe, Lars L., Ole, Sandie og Lars J.. 
 

7 

Det videre arbejde med skolens principper – 30 min (LJ) 
Vi arbejder videre med skolens principper. Alle bedes have læst princippet omkring den understøttende 
undervisning. 
 

 
Referat: 
Udsat. 
 

8 

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

 

Referat: 
Ad 1) Orientering om ”røgfri arbejdstid” i hele Varde Kommune. Fra årsskiftet (1/1 2020) skal dette tiltag sættes i  
          gang. 
          Ny arbejdstidsaftale for lærerne er tæt på at blive vedtaget. 
          Ole har indkaldt til fyraftensmøde for forældrene i specialafdelingen: Mødet afholdes 3. april 2019. 
          Skolen og SSP er i tæt samarbejde omkring det, som sker på skolens område om aftenen og i weekenden. 
Ad 2) Ansættelse af ny leder for specialskolen. Lars J. og Ole har været til møde med Karen M. om dette. I mødet  
          fremkom, at man overvejer, at den nye leder får fuld mandat over begge specialområder.           
          Brev fra Søndermarken v/ Viggo ang. hjælp til det fortsatte arbejde med ”pladsen på Skadehøjvej / FDF   
          huset”.  Arealet skal udbygges med bl.a. legeplads for større. 
          Skolen laver en udmelding til forældrene på Intra. 
Ad 3) Ole har deltaget i elevrådsmøde, hvor man bl.a. snakkede om kantinen og vandkøler til overbygningningen. 
Ad 4) TR fra de to skoler med specialafdelinger har sendt en skrivelse til politikkerne, hvori der gøres opmærk- 
          som på det uheldige i, at ledelsestiden skæres på de to afdelinger, når/hvis en ny specialskoleleder  
          ansættes. Der vil fortsat være brug for en fuldtidsleder i tiden frem til flytningen til Sct. Jacobi skole.  
           
          Alle formænd og et SB medlem har afholdt møde (uge 11); langt de fleste skoler deltog. Fra skolen deltog   
          Lis og Bitten. 
          Emne: budgetlægning og opfølgning. Budgettet reguleres kun en gang om året; det udfordrer alle skoler  
          (elev op og nedgang). Kan budgettet reguleres to gange om året? Lige nu reguleres der 5/9. 



Ref. v/ Lars L. 

Møderække: 

23/4 - 22/5 - 17/ 6 

Kommende punkter: 

Præsentation af resultat fra udvalg omkring heldagsskole 

Videre drøftelse af principper: skole/hjem princippet er til kommentering ved personalet 

Ønskeliste til øvrige principper 

- Ekskursioner 

- Mobbepolitik 

Aula: ny kommunikationsplatform i stedet for Intra 

Orientering fra arbejdsgrupper/specialområdet 

Det videre arbejde med UddannelsesParathedsVurdering (juni 2019)  

 

          Nyt møde er fastsat til d. 8. maj. Sted: Lykkesgårdskolen. 
           
          Byforskønnelse /  Udviklingsrådet 
          3. april holdes der et møde på skolen, hvor en forskønnelse af Ribevej/Søndergade drøftes. 
          Forskønnelse af området i Varde Syd er i gang (Pyt Ege og Søerne ved Sønderhaven)  
 

9 
Evt. – 5 min (LJ) 
 

 

Referat: 
Naturfagsmarathon for 5. årgang er gennemført uden deltagelse fra skolens side pga. sygefravær blandt det faste 
personale. 
 

10 
Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 
 

 
Referat: 
I.a.b. 


