
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 11. maj 2020           
Kl. 17.00 – 18.30 (mødet foregår virtuelt) 
 
Indkaldte: 
Forældrerepræsentanter: Lis, Ivan, Lars J, Hans-Christian, Bitten, Sandie, Kristina 
Medarbejderrepræsentanter: Mette K. 
Elevrepræsentanter: Helene og Saseline 
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L. 

Afbud:  

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt. 
 

2 Godkendelse af referat fra d. 21.januar 2020 – 3 min (LJ) 

 

Referat:  
Godkendt. 
Skolebestyrelsens tilrettede forretningsorden er renskrevet og findes på skolens hjemmeside. 
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Coronatiden – 10 min (OJ) 
Orientering om erfaringerne med fjernundervisning – skolestart (håndvask – lokaler mm.) – hvad rører sig i tre 
afdelinger. 
 

 

Referat: 
Opstart af 0. til 5. klasse. ”Alle har nu fundet ud af ”reglerne”, så det ruller”. Tingene har fået sin egen dagligdag. 
 
Ole har d.d. sendt et forældrebrev ud til 6. til 9. årg. om, at vi på skolen er ved at planlægge opstarten, så 
eleverne kan starte mandag d. 18.05. Opstarten for de ældste klasser er også med nødundervisning. P.t. 
planlægger vi en længde på skoledagen som for de yngste. 
Håndvask foregår i koldt vand og giver nogle røde hænder – nok mest forbi eleverne ikke tørrer hænderne. 
Skolen modtager ikke håndsprit til eleverne. 
Spørgsmål: Når de ældste elever starter op igen, fortsætter det så med at forældrene ikke må komme i skolens 
bygninger? Ja, det fortsætter med, at forældrene må ikke komme i bygningerne. 
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Høring om rammeaftale med hallerne om skolernes brug af idrætsfaciliteter samt fordelingsmodel – 20 min 
(LJ) 
Udvalget for Børn og Læring har den 21. april 2020 besluttet at sende udkast til rammeaftale for skolernes brug 
af halfaciliteter i kommunen samt forslag til fordelingsmodel (A+B) i høring. 
Formålet med udarbejdelse af en fælles rammeaftale er dels at bidrage til at skabe gennemsigtighed for såvel 
skoler som haller og svømmehaller ved bl.a. at beskrive rammerne for folkeskolernes adgang til og anvendelse af 
faciliteter ved hallerne. 
En rammeaftale vil yderligere tydeliggøre hallernes og skolens råderum, forpligtelser og ansvar, ligesom den har 
til hensigt at danne ramme for økonomien i forbindelse med skolernes brug af idrætsfaciliteter ved haller og 
svømmehaller. 
Forslagene sendes hermed i høring, hvorefter Udvalget for Børn og Læring behandler de indkomne høringssvar 
den 19. maj 2020 med henblik på endelig godkendelse. 
Fristen for indsendelse af høringssvar er onsdag den 13. maj 2020 kl. 10. 
 
(5 bilag) 
 

 

Referat: 
To fordelingsmodeller (A + B). Drøftelse om forskellen på de to modeller. 
SB anbefaler model B. Høringssvar sendes ind af Ole og Lars J.. 
 

5 Sikker trafik / trafikpolitikken – 20 min (Lis) 



Drøftelse om sikker skolevej nu - og fremad, når der kommer nye elever fra midtbyen. 
 

 

Referat: 
Henvendelse fra Udviklingsrådet i Varde Syd. Udviklingsrådet støtter gerne en mere trafiksikker skolevej, men 
mener at ønsket skal komme fra skolen 
 
Søndergade/Ribevej; der findes i dag 4 fodgængerfelter. Disse 4 fodgængerfelter kan/skal de lægges sammen til 
et fodgængerfelt? 
 
Nyt slidlag på Ribevej/Søndergade er på tale fra VK. 
Ønskerne til mere trafiksikker skolevej går også på andre knudepunkter, som der bør ses på. Det er SBs opgave. 
 
Meningsmåling blandt borgerne om hvad de tænker om fodgængerfelterne? Bør vi det? Enighed om nej ikke lige 
nu. 
 
Afsætning af elever, der bliver kørt i skole; hvor skal det ske? (her tænkes efter, at de nye elever fra Sct. Jacobi 
skole) 
Trafikudvalget: Lis, Ole, Hans-Christian plus en mere. Der ses igennem SB-referaterne for at se, om vi har valgt 
samlet fire personer og hvem. 
Udvalget ser på knudepunkterne og fremkommer med et oplæg. 
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Status for arbejdet i Varde By gruppen – 10 min (LJ/OJ) 
Orientering om det afholdte møde, mandag d. 27.april som LJ og OJ deltog i sat det videre arbejde i denne 
gruppe.  
 

 

Referat: 
LJ orienterede. 
Afklaring af mellemlederne på de tre byskoler lader vente sig på. 
Udfordring: elever, der pt. går på f.eks. elever fra Sct. Jacobi skole og som ikke hører til et af de tre 
skoledistrikter; kan de komme i klemme. Disse elever kan udløse en ekstra klasser på enten Frello eller 
Lykkesgård, og det må de ikke.  
 
180.000,- mill..Hvor langt er man med at bruge af disse midler?  
På næste møde fremlægges en økonomiske oversigt over midlerne. Er der midler, som kan bruges til trafiksikker 
skolevej? 
 

7 
Uddannelsesparathed – 15 min (LJ/OJ) 
Drøftelse af ”dannelsestrappen”. 
 

 

Referat: 
Overbygningen finder, at ”trappen” rammer meget præcis det, som eleverne gerne skal kunne, når de starter op 
i 7. årg. Overbygningen arbejder med de ting, som der står i ”trappen”. 
Det samme indtryk gør sig gældende for medarbejdere på mellemtrinnet og indskolingen.  
 
En ting er, at medarbejderne på skolen kender og bruger ”trappen”, men forældrene skal også kende den. 
Præsentation på kommende forældremøder i august 2020 kan være en mulighed? 
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Årsresultat for 2019 – 10 min (OJ) 
Orientering om årets resultat for 2019. 
 
(1 bilag) 
 

 

Referat: 
Det forventede årsresultat for skoledelen på ca.  1,2 kr.(underskud) blev desværre større og endte med et 
underskud på  1,5 mil.. Årsagen var nogle uforudsete konteringer fra specialområdet blev flyttet til skoledelen. 
SFOs årsresultat blev som forventet. 
Specialområdets årsresultat ramte det forventede, men først efter nogle omposteringer.  
 



Ref. v/ Lars L. 

 

Møderække:  

Omposteringerne mellem skoledelen og specialområdet blev drøftet og kommenteret. 
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Budget 2020 – 20 min (OJ) 
Detaljeret budget for skolens rådighedsmidler (undervisningsmidler) fremlægges. 
Drøftelse om der skal prioriteres anderledes. 
 
(1 bilag) 
 

 
Referat: 
Udsat til næste møde pga. tidsmangel. 
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Økonomi – 10 min (OJ)  
Orientering om forbruget i årets 1. kvartal 
 

 

Referat: 
Der er lagt et personalelønbudget, hvor der er midler til vikar på ca. 900.000 og et beløb afsat til at afdrage på 
gælden. 
Første kvartal var 3 % for højt. Men økonomien følges tæt. 
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Næste skoleår – 10 min (OJ) 
Orientering om fagfordelingsprocessen – elevtal – personalesituationen 
 

 
Referat: 
Udsat pga. tidmangel. 
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Meddelelser – 10 minutter 
1. Ledelsen 
2. Formand  
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
 

 

Referat: 
1.   Intet nyt 
2.   Intet nyt 
3.   Intet nyt 
4.   Der er udskrevet valg til skolebestyrelsen på ny specialskole 
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Evt. – 5 min (LJ) 
 

 

Referat: 

• De planlagte møder d. 19/2 + 23/3 + 21/4 er alle aflyste pga. Covi-19. 

• Kan vi holde et eller to ekstra møder ud over det planlagte? (Lis) 

• Varde By Gruppe møde d. 18. maj. Er det et online-møde? (Lis) 

• Mødetidspunkterne er igen kl. 18.30 – 21.00. 

• Sb referater ligger på hjemmesiden og Aula.dk 
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Puankter til næste møde samt aftale dato for næste møde – 5 min (LJ) 
 

 

Referat: 
1) Kantinen 
2) Kvalitetsrapporten 

 



27/5 og 22/6. 

 

Alle møder starter kl. 18.30 og slutter kl. 20.30. 

 

Kommende punkter:  

Kantinen 

Ønskeliste til øvrige principper  

- Ekskursioner  

- Mobbepolitik  

April: Kvalitetsrapporten (30/4: note. Rapporten er klar fra Varde Byråd) 

 


