
 

 

 

 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde 
Tid:  tirsdag d. 26. marts kl. 19.00-21.00                                                                   

Sted:  LUC.                                                              

Tilstede: Peter Sørensen, Britta Bang, Vivi Kjærsgård, Lene Fruelund, Tine Hjort, Emil 

Estvad, Pernille Groulff, Dorte Nielsen, Tommy Skjoldborg, Søren Mørch Sørensen. 

 

1. Godkendelse af referat af sidste møde. 

Godkendt og underskrevet.  

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt.  

 

3. Nyt fra elevrepræsentanten. 

Emil orienterede om at det går godt i klassen, med meget fokus på bo-træning men 

også aktuelt indsamling af affald i lokalområdet hvor hans klasse på en tur samlede 

10 kg skrald. Siden sidst har der med stor succes været afholdt det årlige ”talent-

sjov” med rigtig mange optrædende. Det var en kæmpe succes, hvor alle fik en 

rigtig god oplevelse. Skolefesten i marts var også en rigtig god oplevelse med 

mange glade elever i højt humør.   

Mange elever er i praktik for tiden, og Emil selv skal i praktik på Rudolf Steiner 

skolen, hvor han selv var elev for år tilbage. Det glæder han sig meget til. 

 

4. Nyt fra ledelse:        

Siden sidste møde er det aktuelle elevtal reduceret fra 45 til 41, og med 20 

afgangselever efterlader det 21 elever til næste skoleår. Visitationen er dog i fuld 

gang og vi har pt. 19 navne hvoraf de 14 nu er visiteret til Lysbro. Vi forventer derfor 

en nedgang i elevtallet, men ikke så markant som det var udsigten til før 

socialudvalget definerede vores målgruppe bredere end alene de unge mennesker 

som forventes at få et tilbud efter serviceloven efter endt STU. Elevtallet forventes 

til næste skoleår at lande omkring 40 elever, og på den baggrund har vi været 

nødsaget til at gennemføre endnu en kapacitetstilpasning. Denne gang med afsked 

med en medarbejder.       

Vores kantine er nu defineret som et §103 beskyttet værksted, og vi har etableret et 

tæt samarbejde med kantinen på Frydenlund.  

En stor del at sektionens midler til kompetenceudvikling for medarbejderne er 

prioriteret til videreuddannelse i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og 

Anerkendende Pædagogik). Den pædagogiske tilgang tager i høj grad afsæt i 

elevens styrker og ressourcer, og anviser en mangfoldighed af metoder og 



 

 

 

 

 

 

redskaber på hvordan men systematisk kan understøtte en positiv udvikling og 

læring. 

KRAP er således et rigtig godt grundlag som vi i sektionen har besluttet skal være 

en fælles faglig pædagogisk tilgang.        

        

5. Tema: ”Undervisning i STU 3 ” 

Tommy og Dorte fra STU3 orienterede om såvel målgruppen som undervisningen 

og hverdagen i STU3. Bilag omdelt. 

 

 

6. Kommende møder / overvejelser om tema. 

Næste møder: 4. juni, 24. september samt 3. december (sidstnævnte kl. 18.00-

21.00). 

Tema for næste møde vil være orientering om studieretningen ”Håndværk & 

produktion” med besøg i Æblelunden. Vi planlægger med fælles kørsel fra LUC i 

Big Blue.  

 

7. Evt.  

 

  

  


