
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 25. januar 2022          
Kl. 18.30 – 19.30 på teams 
 
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, Anne Øbo 

Afbud: Elever, Sandie 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 2 min (LJ) 

 

Punkt 5 flyttes til næste møde 
 
Sandie ønsker at udtræde af bestyrelsen d.d. og ønsker ikke at genopstille. Der er ikke flere suppleanter, så Ole 
og Lars har valgt, at vi gør denne periode færdig med den nuværende bestyrelse. 
 

2 Godkendelse af referatet fra mødet d. 24. november 2021 – 3 min (LJ) 

 

Referat:   
Husk af notere hvem der ikke deltager i mødet under afbud. Det er ikke noteret fra sidste møde. 
 
Uklarhed om hvem ”vi” er i forhold ”krav om handleplan” i referatet fra sidste møde. ”Vi” er ledelsen og MED. 
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Valg til skolebestyrelsen - 10 min (LJ) 
Gennemgang af tidsplan – se bilag 
Nedsætte et udvalg? Et udvalg som sikrer synliggørelse og høj valgdeltagelse 
 
Mål: orientering til bestyrelsen om kommende valg i 2022 
 
Referat: 
 
Udvalg: Henriette, Lars og Ole. Udvalget tager teten i forhold til planlægning og gennemførsel af SB valget. 
 
Husk:  
At invitere forældre til kommende 7. klasse fra Alslev samt forældre til kommende 0. klasse. 
 
Regler for hvem der er stemmeberettiget. Sendes ud så der er klarhed. 
 
 
Udtræder: Lis, Ivan, Bitten, Hans Christian.  
 
Ole kigger på oplægget og får afstemt om der kommer en fra Byrådet. 
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Kvalitetsrapport – 20 min (LJ/OJ) 
Gennemgang og enkelte nedslagspunkter – mulighed for kommentering fra øvrige SB medlemmer 
Kvalitetsrapporten og udtalebrev er vedhæftet som bilag – husk det er et fortroligt dokument 
 
Mål: Drøftelse og udtalelse til Børn og Læring udfærdiges 
 
Referat: 
 
Det er den sidste kvalitetsrapport i denne form. Den vil fremadrettet overgå til en dialog mellem politisk udvalg, 
forvaltningen, skolebestyrelsen og skolen med fokus på  



Lykkesgårdskolen udvikling. 
 
Der bruges ikke tid på at drøfte fravær da perioden indeholder coronafravær og ikke giver et reelt billede. 
Specialafdelingen er indeholdt i den data denne kvalitetsrapport, det kan gøre det svært at få et klart billede af 
almendelen på Lykkesgårdskolen. 
 
Vi ser frem til at få en ”ren” rapport for den skole vi er nu. 
 
Drøftet: 
 
Vi ligger lavt i forhold til elever der efter 9. klasse fortsætter på en ungdomsuddannelse. En forklaring kunne 
være, at efterskole og 10. klasse ikke tæller som en ungdomsuddannelse. 
 
Skolens karaktergennemsnit. Hvorfor har vores afgangsklasser klaret sig dårligere end tidligere. En forklaring 
kunne være, at i 20/21 var det standpunktskarakterer der var gældende og ikke eksamenskarakter – grundet 
corona. 
 
Varde kommune ligger over landsgennemsnittet for elever der er kede af det fra 0.-3. klasse. Er det noget vi skal 
kigge mere ind i hos os? Vi skal have fokus på trivsel. Vi gennemfører trivselsundersøgelser som kan være med til 
at dykke nærmere ind i hvordan trivslen ser ud hos os. 
 
Kommentarer fra bestyrelsen til rapporten: 
 
Forsat fokus på høj faglighed. 
Forsat kig på elevernes trivsel 
Forsat fokus på læring, trivsel og chancelighed 
  
Ole sammensætter svar og sender ind. 
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Skolens principper – 10 min (LJ) 
SFO princippet har været i personalegruppen til kommentering 
 
Mål: Endelig godkendelse med mulige tilføjelser  
 
Flyttes til næste møde 
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Meddelelser – 15 minutter 
1. Ledelsen (Corona) 
Corona fylder stadig meget og tager meget af arbejdstiden. 
 
Flytning og indretning af afdelinger er stadig i proces., men er tæt på at være i mål. Indretningen skal have fokus 
på hele skolen. 
 
Der er ansat en ny afdelingsleder for udskolingen. Navnet er ikke offentliggjort endnu. 
 
Kantinen kører ikke som den skal i forhold til onlinebestilling. Der er utryghed ved det firma der skal levere 
løsningen. Det står lidt i stampe. Vi skal, hvis ikke det løses snart, beslutte om vi skal afslutte samarbejdet og 
finde en anden udbyder. Kommunens jurister er i gang med at undersøge forholdene omkring elevdata i forhold 
til hvad vi må udlevere. 
 
2. Formand  
3. Elever  
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer  
 
Der ligger skidt på boldbanerne. Hvem er ansvarlig for at det bliver samlet op?  
 
Lys på skolen. Vi skal forsat have fokus på, at lyset bliver slukket på skole. En OBS til rengøringen. 
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Evt. 
 



Ref. v/  

Møderække:  

28/2 – 30/3 – 25/4 – 31/5 – 15/6 

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

 

Kommende punkter:  

Dannelsestrappen 

Kantineudvalg 

SFO Dragen - nyt fra det nedsatte udvalg 

 

Er det drøftet om smartwatchs` er en udfordring? Det er det ikke som helhed endnu. Det har været vendt på et 
p-møde med pædagogerne. Her menes det ikke at være en udfordring. 
 

8 Punkter til kommende møde 

 

Regnskab for 2021 og budget for 2022 
 
Princip for SFO 
 

  

  

  

  

  

  

  


