
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 26. oktober 2021           
Kl. 18.30 – 20.30 i mødelokale 1 i Skibet 
 
Indkaldte: 
Forældrerepræsentanter: Lis, Ivan, Lars J., Hans-Christian, Bitten, Sandie, Henriette 
Medarbejderrepræsentanter: Mette K. Gunner P 
Elevrepræsentanter: Frederik B. Holm, Jakob G. Andresen 
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L. 

Afbud:  

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 2 min (LJ) 

 
Referat:  
 Der tilføjes et nyt punkt - Eventuelt 

2 Godkendelse af referatet fra mødet d. 22. september 2021 – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt 

3 
Kantine - status - 15 min (LL) 
SB orienteres om, hvad status er på opstart mm. 
 

 

Referat: 
Pt. omsættes der pr. dag for omkring 2.500, - kr. – tidligere lå dagens omsætning på ca. 1.800, - kr. 
Udbudslisten er ikke helt blevet som aftalt i kantineudvalget. 
Indskolingen kan stadig ikke købe i kantinen. 
Elevrådet finder, at priserne er blevet hævet for meget. 
Hygiejnekursus for medarbejdere, der blot uddeler mad, kan erhverves forholdsvis let, så det er muligt at bruge 
eleverne som hjælpere til uddeling. 
Next step er at få indskolingen med som kunder.  
Brug af online bestilling sættes også i gang. 
Elevrådet finder en til at træde ind i kantineudvalget. 
Mette er udtrådt af kantineudvalget.   
Kantineudvalget består af Sandie, Lis og Ole samt en elev.  
OJ indkalder til nyt kantineudvalgsmøde. 
 

4 
Skolebestyrelsesmøderne/orientering– 10 min (LJ) 
Flere gruppedrøftelser og mere tekst på de enkelte dagsordener. 
 

 

Referat: 
Ovenstående er konklusion på arbejdet med skolebestyrelsens dagsorden. 
SB har også et ønske om at komme mere rundt på skolen i forbindelse med dagsordenspunkter. 
 

5 

Skolens principper – 20 min (LJ) 
Bilag til mødet. Liste med overblik på principper/politikker. Listen er delt i to (lovpligtige og kan-principper). 
Særlig 2 principper kalder på behandling i skolebestyrelsen – ”Karaktergivning 2014” og ”SFO og juniorklub”. 
Mål for drøftelse: SB får et overblik over principperne samt hvilke 3 principper, der skal gennemgås/behandling 
på et af de kommende skolebestyrelsesmøder. 
 

 

Referat: 
Behandling af principperne. 
Der, hvor det blot handler om ord, som f.eks. ”specialskolen” og ”juniorklub” justerer skolens administration blot 
dette. Der, hvor det handler om indhold/ændring af indhold, skal princippet til behandling hos SB. 
Princip-udvalg bestående af Bitten, Mette og Lis. Udvalget laver redaktionelle ændringer på principper samt 
fremkommer med forslag til princip, hvor, der bør ske ændringer. 
Lis indkalder til 1. møde.  
 

6 Meddelelser – 15 minutter 



Ref. v/ Lars 

Møderække:  

24/11 – 25/1 – 28/2 – 30/3 – 25/4 – 31/5 – 15/6 

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

 

Kommende punkter:  

Dannelsestrappen 

SFO Dragen - nyt fra det nedsatte udvalg 

Valg til Skolebestyrelsen - opstart januar 2022 

 

1. Ledelsen  
2. Formand  
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer 
 

 

Referat: 
Ad 1) Personale.  
Skolen har tre lærere på barsel; det, samt et par andre ting afstedkommer udfordringer med at besætte timerne. 
Anne Øbo ansættes som viceskoleleder og en afdelingslederstilling er opslået – se her. 
”Mellemforms”- timerne er nu sat i gang nu, hvilet betyder, at mange af klasserne vil opleve flere personaler i 
timerne. ”Mellemforms”- timerne kan også anvendes til at tage eleverne ud af klasserne og som så undervises på 
mindre hold.  
Ad 2) Intet 
Ad 3) Elevrådet arbejder med en fodbolds-turnering med andre skoler. 
Nye elevstole er bestilt til overbygningen.  
Vandautomat ønskes til overbygningen. Er bestilt. 
Ad 4) Intet 
 

7 Eventuelt – 10 min 

 

Referat: 
Valgfagseksamen på 8. årgang. (Som det er nu, skal eleverne op i det fulde pensum). Punktet har været drøftet 
med alle andre overbygningsskole. VK´s forvaltning er sat på opgaven med ønsket reduceret pensum. 
 
Lyskryds 
Der er udarbejdet en folder til alle husstandere på Ribevej/ Søndergade. Da der er kommunalvalg snart, er meget 
arbejdet gået i stå. 
 

8 
Punkter til næste møde (24/11) – 5 min (LJ) 
 

 
Referat: 
Aftales af formandskabet. 
 

9 
Rundgang på skolen - 20 min 
SB skal se de bygningsmæssige ændringer, der laves/vil blive lavet. 
 

 
Referat: 
Bygning 5 og 6 blev tilset. 
 

10 
Traktement - 30. min. 
Lars Lassen har opsagt sin stilling som viceskoleleder pr. 31. okt. 2021 

https://www.vardekommune.dk/job/lykkesgardskolen-soger-en-afdelingsleder-til-vores-udskoling-og-administrativ-ledelse

