
Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den  
31. maj 2022          
Kl. 18.30 – 20.30 i mødelokale 1 
 
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: Jakob G. Andresen 

Dagsorden: 

1 Godkendelse af dagsorden – 2 min (LJ) 

 
Referat:  
 Godkendt 

2 Godkendelse af referatet fra mødet d. 30. marts 2022 – 3 min (LJ) 

 
Referat:  
Godkendt 

3 

Skolebestyrelsesvalg – 10 min (OJ) 
 
Orientering om valget til ny skolebestyrelse, det blev fredsvalg i denne omgang.  
 
Mål: Orientering om nye medlemmer i kommende bestyrelse 
 

 

Referat: 
Det blev fredsvalg.  
 
Den nye bestyrelse skal indkaldes inden sommerferien.  
 
På medarbejdersiden var der kampvalg. Mette blev genvalgt og Camilla Vig Jensen blev valgt ind. Tak til Gunner 
for dette skoleår. 
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Dannelsestrappen – 40 min (LJ)  
 
Dannelsestrappens liv i skolens afdelinger – tilbagemelding fra indskolingen ved Mette 
Hvordan kan skolebestyrelsen give dannelsestrappen liv/større ejerskab i forældregruppen – gruppearbejde 
 
Mål: at dannelsestrappen fortsat udvikler sig og lever på skolen. 
 

 

Referat: 
 
Den lever i huset. Den bliver brugt til forældremøder, elevsamtaler, omskrevet til et spørgeskema og brugt til 
skole-hjem-samtaler.  
 
Gruppe 1: 
 
Vigtigt at bruge trappen i forhold til nye elever og forældre – fx overgang fra Alslev. I det hele taget med nye 
elever. God ide at bruge i samtaler i forhold til faglighed og dannelse. Den vil være god at henvise til i svære 
samtaler.  
 
Den kan bruges i klassesammenhænge i forhold til dannelse i klassen. Særligt fokus på 3. + 6. og 9. klasse.  
 
Ide: præsentation ved forældremødet med forældrene fra Alslev. 
 
 
 



 
 
Gruppe 2:  
 
Temaaften for forældrerødderne, hvor hele historien om trappens oprindelse fortælles. Et grundlag for det gode 
rygte for alle vores elever. En naturlig del af forældrenes hverdag. 
 
Den skal ud at leve udenfor skolen. UU-vejledere skal være en vigtig medspiller.  
 
Den skal være synlig på AULA.  
 
 
Gruppe 3: 
 
På bestyrelsens årshjul så den sendes ud på samme tid hvert år. Der skal være et brev med som beskriver 
dannelsestrappen. 
 
Meget af det der ligger i dannelsestrappen er også et forældreansvar. Kan den bringes i spil i hjemmet? Kan vi gå 
i dialog med forældrene om hvordan vi løfter dannelsestrappen i fællesskab. 
 
Skal der være et krav om at alle lærere gennemgår den ved det første forældremøde i klassen. Den skal sendes til 
forældrene inden mødet så der er mulighed for spørgsmål på mødet. 
 
Den skal være synlig på skole. 
 
Beslutning: 
 
Synlighed på AULA og hjemmeside. 
 
Forældrerådsmøde for alle årgang. 
 
Sendes som besked med dannelsestrappen til alle forældre til skolestart. 
 
En del af indskrivning af nye elever og til de kommende 0. klasses børn (i mappen der bliver leveret i 
børnehaverne) 
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Skolens principper – 10 min (LJ) 
 
Godkendelse af lejrskoleprincippet – se bilag med tilbagemeldinger fra de enkelte afdelinger 
 
Mål: Endelig godkendelse 
 

 

Referat: 
 
Godkendt d. 31.5.22 
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Næste skoleårs planlægning – 15 min (OJ) 
 
Fagfordeling – valgfag – skemalægning 
 
Mål: Orientering 
 

 

Referat: 
 
VI har afholdt 2 samarbejdsmøder med lærerne. Fagfordelingen er 99% i mål og vi er godt med. Der lægges 
skema d. 20. juni og hvis det går som du skal, så har vi et skema ude inden sommerferien. Der er aftalt en dato 
for offentliggørelse af de nye klasser – 7. årgang. Dansk- og matematiklærere på 1. årgang og 4. årgang er meldt 
ud.  



Ref. v/  

Møderække:  

15/6 

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

 

Kommende punkter:  

Kantineudvalg 

SFO Dragen - nyt fra det nedsatte udvalg. 

 

Vi har planlagt med tre 9. klasser i næste skoleår. Vi har haft flere indskrivninger. 
 
Vi har haft indskrivninger på 6. årgang så der er lukket for flere indskrivninger udenfor distriktet. 
 
Der er ekstra ressourcer (mellemform) der er på skolen, er vi nu i drøftelse omkring, hvordan de bruges bedst. 
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Meddelelser – 15 minutter 
1. Ledelsen  
Af de ukrainske elever vi havde er der 1 tilbage. Den grønne træbygning, på hjørnet ved indskolingen, skal bruges 
som specialbørnehave for ukrainske børn.  
       
2. Formand       
Ikke noget nyt. 
 
3. Elever  
Ikke noget nyt. 
 
4. Bestyrelsens øvrige medlemmer  
Skolen har holdt forårskoncert for skolen - desværre er indbydelsen ikke kommet ud. 
 
De 4 bundne valgfag er faste: HDS, musik, billedkunst og madkundskab. Vi kan ikke gøre noget ved det og kan 
ikke lave det om. Vi har ingen indflydelse. 
 

 Referat: 
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Junior-klub – 10 min (LJ) 
 
Vi har fået en henvendelse fra et forældreråd om muligheden for at genåbne et junior-klub-tilbud. Hvordan kan 
vi arbejde videre med denne henvendelse?  
 
Mål: Videreformidle henvendelsen til udvalget for børn og læring – hvordan er mulighederne for et klub-tilbud? 
 

 

Referat: 
 
Vi er nødt til at undersøge ved Børn og Læring om det overhovedet er en mulighed at genåbne juniorklubben før 
vi giver et svar. Lige nu er der ingen mulighed for genåbning. Det er ikke bestyrelsen der beslutter om der skal 
være en juniorklub eller ej.  
 
Lars svarer på henvendelsen og Ole tager det med videre i Børn og Læring. 
 

9 Evt. 

 

Referat: 
 
Praktik i udskolingen. UU-vejlederen skal været tidligt ude i forhold til den kommende praktik og det skal være i 
god tid. Ole tager det videre til UU-vejlederen.  
 
Mødet d. 15. juni er det sidste møde for flere bestyrelsesmedlemmer. Der vil være lidt afslutning næste gang. 


