
Referat fra skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 23. april 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: Lars L. og Anja 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

2 Godkendelse af referat – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

3 
Varde by arbejdsgruppe/fusionsbestyrelse (LJ) – 15 min (LJ)  
Opfølgning på punkt fra forrige SB-møde. Her følger en orientering om seneste nyt.  
 

 

Referat: 
Model 1 (2 arbejdsgrupper) blev vedtaget af Vardeby gruppen. OJ retter en henvendelse til Kjeld vedr. opstart. 
Alslev bliver indbudt efter behov. 
Forvaltningen ser på lovgivningen omkring dannelse af nye skolebestyrelser. 
 

4 

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: 
Lang og god drøftelse af princippet, vi sender den ud til personalet til kommentering. Herefter tages den op i 
MED. 
 

5 
Økonomi status – 20 min (OJ)  
Kort status på det videre arbejde med skolens økonomi 
 

 
Referat: 
Økonomien er presset og serviceniveauet bliver ikke det samme som tidligere.   
 

6 

Orientering om planlægningen af kommende skoleår – 15 min (OJ) 

 Udfordring: Der er varslet en revidering af folkeskoleloven, men det kan forventeligt ikke nås pga. 
folketingsvalg. Der er et forslag om at forkorte skoledagen for indskolingen. 

 Fagfordelingsprocessen 
 

 

Referat: 
Orientering fra KL. Den kortere skoledag træder først i kraft fra skoleåret 20/21. Så vi planlægger indskolingen 
med samme timetal som nu.  
Fagfordelingsprocessen er i gang, og der er åbnet op for ønsker. Det tilstræbes, at lærerne skal arbejde inden for 
deres linjefag. 
 

7 
Orientering af ny arbejdstidsaftale for lærere i Varde Kommune – 15 min (OJ) 
Pr. 1. august 2019 træder en ny lokal Vardeaftale i kraft. SB orienteres om aftalen. 
 



 

Ref. v/ Ole 

Møderække: 

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 (maj 2019 

Orientering fra arbejdsgrupper/specialområdet 

Det videre arbejde med UddannelsesParathedsVurdering (juni 2019) 

Mødeplan for SB for kommende skoleår / mødetidspunktet. (maj 2019) (Der skal være et møde i august 2019)  

 

 

Referat: 
Max 26 lektioners undervisning på en uge. 
6 timer individuel tid. 2 timer på skolen og 4 timer som kan ligge hjemme. 
Vi må stadig have en lokal fleksaftale. 
2 elevfri uger. 
Opgaveoversigten skal komme inden sommerferien. 
 

8 

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

 

Referat: 
Ad 1) Præsten sender konfirmationsdatorene ud til forældrene. 
           Møder med kantinen om portionsstørrelser og drikkevarer 
 
Ad 2) Planlagt møde i fællesforum (alle skolebestyrelses formænd og en yderligere repræsentant) 8. maj her på    
           skolen om økonomi, alle politiske partier, får mulighed for at deltage. Lis deltager sammen med Lars J. 
 
Ad 3) Intet nyt 
  
Ad 4) Lis orienterer om muligheden for et trafiklys på Ribevej. Det kræver et skriv fra skolebestyrelsen, punktet  
          sættes på dagsordenen på næste møde.  
          Hans-Christian orienterer om mødet med forældrene i forbindelse med den nye specialskole. 
 

9 Evt. – 5 min (LJ) 

 
Referat: 
Husk kalender på næste møde; vi skal sætte den nye møderække. 
 

10 Punkter til næste møde – 5 min (LJ) 

 
Referat: 
 


