
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 28. februar 2022          
Kl. 18.30 – 20.30 i mødelokale 1 
 
Indkaldte: 
Forældrerepræsentanter: Lis, Ivan, Lars J., Hans-Christian, Bitten, Henriette 
Medarbejderrepræsentanter: Mette K. Gunner P 
Elevrepræsentanter: Frederik B. Holm, Jakob G. Andresen 
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Anne Øbo 

Afbud: Hans-Christian, Jakob 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 2 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt 

2 Godkendelse af referatet fra mødet d. 25. januar 2021 – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt 

3 

Se bygning 3 og 4 + udearealer – 30 min (OJ) 
 
Mål: Bestyrelsen kan se resultatet af ombygning og flytning i skolens lokaler. 
 

 

Referat: 
 
Rundtur. 
 

4 

Regnskab 2021 – budget 2022 - 60 min (OJ) 
Information til bestyrelsen om afslutning af regnskab for 2021.  
Orientering om prognoser for lønbudgettet for 2022 og dermed personalenormeringen i kommende skoleår. 
Orientering om budget til aktiviteter og materialer i 2022 – se bilag. 
Godkendelse af budget 2022. 
Arbejde med prioriteringer af ønsker til fremtidige anlæg og materialeindkøb. Prioriteringer som skolens ledelse 
kan bruge i det fremtidige budgetarbejde.  
 
Mål: At skolebestyrelsen er orienteret og informeret om regnskabet for 2021 og godkendelse af budgettet for 
2022.  
 

 

Referat: 
 
Dokument: afslutning på 2021. Overført 1.471.105. Inklusiv i dette tal er midlerne vi har fået fra Jacobi og til 
ombygning, dette påvirkede tallet positivt. 
 
Budget 2022 – et samlet budget på ca. 31 mil. Det er konto 900 budgetkonti bestyrelsen kan drøfte. Resten er 
bundet i lønninger. 
 
Kommentarer til det tilsendte budget: 
 
Hvad indeholder Trivsel/AKT? 
 
Klassekonti? Er der en elevtalstildeling?  
 
Der mangler nogle klasser/spor a, b, c.. De er ikke delt ordentlig ud, vi mangler c-sporet. 
 
Kantine – bestyrelsen accepterer en underskud på 100.000 
 
Pengene fra Erasmus, hvor er de indeholdt? 
 



Det bestyrelsen gerne vil prioritere er/anbefale at: (buffermidler samt evt. overskud) 
 
Hvad ønsker elevrådet? 
 
IT og bogsystemer, online portaler – skal sendes i afdelingerne i forhold til hvad der skal prioriteres. Derefter 
retur i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen har ikke godkendt budgettet på baggrund af drøftelsen på mødet. Vi har haft underskud i nogle år og 
derfor er budgettet ikke foldet meget ud. Det har det brug for og det skal der arbejdes videre med inden det kan 
godkendes. 
 
 

5 

Skolens principper – 10 min (LJ) 
SFO princippet har været i personalegruppen til kommentering 
Se bilag 
 
Mål: Endelig godkendelse med mulige tilføjelser  
 

 

Referat: 
 
Godkendt d.d. 
 

6 

Meddelelser – 15 minutter 
1. Ledelsen (Corona) 
Ole skriver ikke længere ud. Hvis situationen ændrer sig, genoptages det. Der er ikke længere test på skolen. Der 
sendes test med hjem, hvis der er en smittet i klassen ellers sendes der ikke test med hjem. 
 
Prøveafvikling: Det meste af prøveafviklingen er aflyst. Årskarakteren overføres til examenskarakter.  
 
2. Formand  
 
Ikke noget 
 
3. Elever  
 
Ikke noget 
 
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer  
 
Ikke noget 
 

 Referat: 

7 Evt. 

 

Referat: 
 
Hvad gøres i forhold til det kommende valg? Der kommer fra Forvaltningen et samlet materiale til alle skoler, det 
er ikke kommet endnu. Når det er kommet, sætter Ole, Henriette og Lars sig sammen og drøfter forløbet. 
 
Et ønske fra Vardes gymnastikforening – kan uge 12 frigives? Lis spørger ind i Forvaltningen hvem der planlægger 
Naturfags Marathon. 
 
Bommen: Når bommen er låst i weekenden, bliver der kørt ind på skolens matrikel via Lykkesvej. De skal parkere 
på p-pladsen. Ole kigger ind i det.  
 

8 Punkter til kommende møde 



Ref. v/  

Møderække:  

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 

 

 

Referat: 
 
Princip ekskursioner/lejrskoler  
 

  

  

  

  

  

  

  


