
 

 

 

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 

Tid:  tirsdag d. 3. december kl. 19.00-21.00 (Julefrokost kl. 18.00)                                                                   

Sted:  LUC                   

Tilstede:  Britta, Peter, Tine, Lene, Jesper, Anette, Pernille, Mette, Søren.                             

Afbud:  Vivi.  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af sidste møde. 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden.  

Godkendt.  

 

3. Nyt fra ledelse:       

a. Status elever & medarbejdere  

Elever:  

Pt. går der 38 elever på LUC, men da David (STU5) afslutter sin uddannelse 

pr.1. januar 2020 vil elevtallet derefter være 37. 

 

Medarbejdere. 

Som følge af meget langvarigt sygefravær på ca. 1½ år er en medarbejder 

nu opsagt med fratrædelse pr. 30. januar 2020. Grundet det faldende elevtal 

bliver stillingen ikke genbesat, og status er derefter 13 medarbejdere på STU 

(6 lærer, 4 pædagoger, 3 medhjælpere).   

 

Efter etablering af vores kantinen som et §103 beskyttet værksted har vi nu 

fået indskrevet 3 borgere i tilbuddet. Line, Simone og Marie Louise har hvert 

deres fremmøde på forskellige dage i kantinen. Vi har samtidig etableret et 

godt samarbejde med kantinen på Frydenlund med det formål at sikre en 

gensidig inspiration både i forhold til den pædagogiske indsats som den 

køkken og kantine faglige del.  

 

b. Aktiviteter  

Skolens Idrætsdag blev afviklet fredag d. 11. oktober med deltagelse af 

samtlige elever. Det var et velplanlagt arrangement og god oplevelse for alle.   

Tilsvarende var der rigtig stort fremmøde til efterårets elevfest d. 1. 

november hvor vi også så mange tidligere elever.  

D. 4. november afholdte elevrådet sit andet møde i dette skoleår, hvor 

eleverne dels orienterede om stort og små fra egne klasser, dels evaluerede 

skolefesten som de var godt tilfredse med, samt drøftede problemstillinger 



 

 

 

 

 

 

vedr. det fælles rygeområde for elever. Omfanget af rygere er dog til at 

overse da der kun er 6 rygere på hele LUC (Både STU & KUNST), så det 

blev besluttet at rygerne på skift fik en opgave i at holde området pænt.   

 

D. 13. november have vi besøg af alle stabsmedarbejdere i socialafdelingen 

som, foruden en sandwich og kop kaffe, fik en orientering om LUC. 

 

I uge 47 var der planlagt en Kreativ emneuge for alle elever. Ugens 

anstrengelser mundede ud i mange fine værker i både keramik, glas, 

billedkunst og en flot teaterforestilling.    

 

Den årlige udstilling i Lysbro Kunst d. 16. november blev en stor succes med 

endnu et rekordsalg og mere end 600 gæster.  

 

Af kommende aktiviteter kan nævnes elevernes julefrokost, juleafslutning på 

sidste dag inden juleferien med gudstjeneste i Balle Kirke samt i 2020: 

emneuge i uge 6 vedr. seksualitet, Filmfestival, forårets elevfest, 

mødestedfest med STU Aarhus, emneuge ”Sundhed og fællesskab” samt 

den årlige sommerudflugt umiddelbart før afslutningen af skoleåret sidst i 

juni. Dertil kommer naturligvis hvad de enkelte teams og elevhold planlægger 

af egne aktiviteter og undervisningsforløb.  

          

4. Tema:  STU2 – orientering om elever & undervisning.   

Mette orienterede om såvel målgruppen, den pædagogiske opgave og tilgang i 

STU2.   

 

5. Kommende møder.   

Møderne for 2020 aftaltes som flg.: d. 3. marts, d. 2. juni, d. 22. september, d. 1. 

december, alle kl. 19.00-21.00 (december mødet dog fra kl. 18.00).                                                     

 

6. Evt.  

Drøftelse vedr. brugen af Facebook og muligheden for inddragelse af og orientering 

til pårørende.  

På kommende møder ønskes flg. punkter til drøftelse: ”Visitation” samt 

”Synliggørelse af LUC”.  

 

 


