
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den  

31. oktober 2022          

Kl. 18.30 – 20.30 i mødelokale 1 

 

Indkaldte: 

Forældrerepræsentanter: Lars J., Henriette, Pia, Kirsten, Sanela, Camilla og Kristina 

Medarbejderrepræsentanter: Mette K. og Camilla 

Elevrepræsentanter: Marikka 9B og Philip 8B 

Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole og Anne Øbo 

Afbud: Henriette, Pia, Camilla,  

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 2 min () 

 
Referat:  

 Godkendt 

2 Godkendelse af referat () 

 
Referat:  

Godkendt 
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Dialogmøde med Børn og læring – 10 min (HE/OJ) 

 

Mål: Orientering/tilbagemelding fra dialogmødet på rådhuset med det politiske udvalg 

 

 

Referat: 

Alle skoler, ingen dagtilbud. Lykkesgård sad, i en gruppe, sammen med Ølgod, Ungdomsskolen og 

Frello hele aftenen. Det politiske udvalg cirkulerede mellem de forskellige grupper. Skolechefen havde 

et kort oplæg om skoleplanen som vi har på senere i dagsordenen. Der skal være en dialog fra udvalgene 

ned til bestyrelserne og skolerne. 
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Elevernes nationale trivselsundersøgelse – 30 min (OJ/AØ)  

 

Mål:  Orientering om forårets undersøgelse af elevernes trivselsmåling – en orientering fra ledelsen af 

aktuelle trivselsmæssige indsatser/udfordringer. 

 

 

Referat: 

 

Vi kan ikke trække rapporterne, hvorfor ved vi ikke, derfor kan den ikke præsenteres nærmere. 

 

På skolen arbejder vi med forskellige indsatser: 

NUSSA (Neuroaffektiv Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet"). Opbygning sociale 

ressourcer gennem leg.  

Klassetrivsel.dk 

AKT: individuelle samtaler og forløb, klasseindsatser, samtaler med forældre og børn, småforløb. 

MOT (det norske ord for mod). Mod til at leve, omsorg og til at sige nej. MT styrker de unges robusthed 

og livsmestring. Der er fokus på individet og fællesskabet, styrker den enkeltes robusthed og bevidsthed. 

Voksne ambassadører og elev ambassadører, 8. klasse.  

Styrke fællesskabet gennem leg og bevægelse. Ekstra idræt eksempelvis. 

Klassemøde. Et fællesmøde for klassen.  
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Budgetorientering- 15 min (OJ) 

 

Mål: Orientering om budgetsituationen i indeværende år – forventninger til årets resultat. 

 

 

Referat: 

 

Her er det samlede overblik for budgettet for i år. 

 

Side 1/skolen: Lige nu står vi med et forventet resultat på -85.000 på skoleområdet. Det kan være svært 

at være hel præcis, da der kan komme flere uforudsete udgifter. Det ses på side 2 i grafer. 

 

Side 3/SFO: Det forventede resultat er -499.000. Der er overført et overskud fra sidste år, så vi forventer 

at vi går ud af kalenderåret med et forventet resultat på -250.000 på SFO-området. 

 

Samlet forventer vi at afslutte regnskabsåret 2022 med et plus på ca. 850.000,- kr. Vi har brug for et plus 

i årsregnskabet, da lønbudgettet for 2023 ser presset ud. Det går som forventet, og det ser fint ud. 

 

De sidste investeringer i år er til møbler til mellemtrinnet og 10 nye skærme/tavler til klasserne i 

udskolingen. 
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Skoleudviklingsplan – 20 min (OJ) 

 

Mål: 1. orientering om 1. udgave af skoleudviklingsplan – se vedhæftet bilag 

 

 

Referat: 

 

Det er en afløser for kvalitetsrapporten. 

 

Vores første bud på en skoleplan er den I ser. Vores mål i denne er kort fortalt mere fokus på 2-

voksenordningen. Det vil vi ved at drive ledelse tæt på undervisningen og tættere på projektet. Ledelsen 

skal med ud i klasserummet, i dialog med personalet og være en del af projektet.  
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Skolens principper – 20 min. (LJ) 

 

Mål: Hvilke lovpligtige principper har bestyrelsen behov for/ønske om at sætte på kommende møder? 

 

 

Referat: 

 

Vi starter med princippet for skolehjem. Den vedhæftes dagsordenen. 

 

Planen over alle principperne vedhæftes den næste dagsorden. 
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Meddelelser – 15 minutter 

1. Ledelsen  

Ingen yderligere meddelelser. 

      

2. Formand   

Ingen yderligere meddelelser.      

  

3. Elever  



Ref. v/  

Møderække:  

 

28/9 + 31/10 + 22/11 + 19/01 + 27/02 + 21/03 + 27/04 + 31/05 + 15/06 

 

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

 

Kommende punkter:  

 

• Princippet for skole-hjem-samarbejde 

• Oversigt over alle principper skal med næste gang. 

• Orientering om meddelelsesbogen. 

 

Vi skal have kigget ind i: 

• En hel skole? – hvordan, skolefest, uger på tværs mm. 

 

 

 

Forslag til ændringer af mad til kantinen – Marikka sender til Ole over TEAMS. Søge sponsorater til 

elevråds-hoodies. Vandautomaten er kommet op. Der kan være meget vand omkring automaterne, dette 

er italesat fra elevrådet i klasserne. 

 

4. Bestyrelsens øvrige medlemmer  

Madpakkekøleskab – drøftet med ledelse og personale. Der kommer ikke køleskabe til indskolingen. Det 

er for ”bøvlet” og det bliver ikke brugt af eleverne.  

 

Juniorklub. Vi afventer svar fra det politiske udvalg. Det skulle på oktober og november mødet. 

 

Håndboldkaravanen. Vi skal være mere nysgerrige næste skoleår. Der plejer at være håndboldkaravane 

her på skolen, så hvorfor det ikke har været i år vides ikke. 

 

Oprydning på AULA – vi tager en runde mere og bliver bedre til det. Vi skal blive bedre til at sætte en 

slutdato på opslagene. 
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EVT. 

 

Kirsten har skrevet til udviklingsrådet Varde syd – Susan og Ingrid, men har ikke hørt noget. Vi regner 

med at blive inddraget når de er klar til det. 

 


