
 
 

 
 

 

 

 

 Referat af skolebestyrelsesmøde 
 
 
Tid: tirsdag d. 3. marts kl. 19.00-21.00  
 
Sted: LUC  
 
Tilstede: Britta Bang, Vivi Kjærgård, Peter Sørensen, Tine Hjort, Lene Fruelund, Annette 
Bendtsen, Pernille K. Grouleff, Søren Mørch Sørensen  
 
Afbud: Jesper Rosenlind.  
 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af referat af sidste møde.  
Godkendt og underskrevet.  
 
2. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt.  
 
 
3. Nyt fra ledelse:                                                
       
 a. Status elever & medarbejdere:   
 

En elev afsluttede planmæssigt sin STU-uddannelse pr. januar 2020, samtidig 
med at vi modtog en ny elev pr. 1. februar. Aktuel dermed 38 elever på LUC.  
Ny chauffør er ansat i flexjob 9 timer/ugen som findes ved mindre kørsel blandt 
vores eksisterende chauffør korps.  
Vi har med succes taget imod en virksomhedspraktikant i STU3 som vi nu har 
forlænget aftalen med frem til 1. maj.  
Jf. Kompetenceudvikling i sektionen har vi medarbejdere på 5 dages 
uddannelsesforløb vedr. Psykiatri. Desuden 1- dages konflikthåndterings kursus 
for alle samt E-learningsforløb om lovgivningen vedr. magtanvendelse.  

 
b. Aktiviteter:     
                                                                 
Traditionen tro afsluttede vi året med elevernes julefrokost og juleafslutning på 
sidste dag inden juleferien med gudstjeneste i Balle Kirke. I det nye år har vi 
afviklet emneuge i uge 6 vedr. seksualitet.  



 
 

 
 

 

 

 
 

Vi har afviklet Filmfestival som igen var en stor succes.  
Forårets elevfest er undervejs fredag d. 13. marts.  
Mødestedfest med STU Aarhus kommer traditionen tro i løbet af foråret, ligesom 
en emneuge vedr. ”Sundhed og fællesskab” samt den årlige sommerudflugt for 
eleverne umiddelbart før afslutningen af skoleåret sidst i juni.  
Desuden fortløbende aktiviteter på holdene, hvoraf blot skal nævnes at 
studieretningen ”Håndværk & Produktion” har været på besøg hos et beskyttet 
beskæftigelsestilbud i Ikast-Brande; ”Gardland”.  
Et meget spændende besøg med god inspiration til udvikling af vores egne 
aktiviteter i Æblelunden og Drivhuset.  

 
Vedr. en fortsat udvikling af vores beskæftigelsesrettet undervisning har vi nu 
indledt et samarbejde med virksomheden UNIKA og etableret en lille produktion 
på LUC hvor vi løser nogle montageopgaver for dem.  
Intentionen er at vi på den måde flytter ”arbejdspladsen” og opgaverne ind på 
LUC, med det formål at skabe muligheder for arbejdstræning og 
ressourceafklaring for endnu flere elever. Praktik i vores egen 
””produktionsenhed” kan således være et skridt på vejen mod eksterne 
praktikforløb, og udgøre en ”beskyttet træningsbane”.  

 
Desuden har vi etableret et samarbejde med Workbase under Jobcenteret hvor vi 
ligeledes har mulighed for at få elever i praktik.  
Alt sammen som en del af vores fokus på fortsat at udvikle indsatsen ift. praktik 
og den erhvervsrettede undervisning, herunder i særlig grad indsatsen ift. elever 
med potentiale for beskæftigelse.  

 
c. Elevrådet afholdt årets første møde d. 27. januar med status på trivsel i          
klasserne, evaluering af afholdte aktiviteter og planlægning af kommende.  
Der var generelt stor tilfredshed med såvel juleafslutning og julefrokosten ligesom 
hver repræsentant orienterede om holdenes aktiviteter mm.  

 
 
4. Visitation og synliggørelse af LUC.  
 
Lene indledte punktet med orientering om baggrunden for at sætte punktet på dagsorden med 
reference til tidligere proces ift. at fastslå vores målgruppe også omfatter elever med potentiale 
mod beskæftigelse og ikke ”alene” unge som forventes at overgå til et tilbud under 
serviceloven efter endt STU.  
Jvf. Statusrapporten for STU i Silkeborg december 2019 og Servicedeklarationen for STU er 
visitation en myndighedsbeslutning og varetages i et bredt sammensat  



 
 

 
 

 

 

udvalg med repræsentation af Myndighedssektionen i Socialafdelingen, Ungeguiden, PPR og 
Børne- Familiehandicap.  
UU-vejleder indstiller til visitation på baggrund af et afklaringsforløb med møder mellem den 
unge og familien med udarbejdelse af udkast til en forløbsplan.  
LUC er således ikke en del af beslutningsprocessen, men har fokus på at etablere den bedst 
mulige STU-uddannelse for de elever som visiteres til os.  
Rapporten konkluderer at der fremover vil være styrket fokus på at inddrage den unge og 
pårørende på visitationsmøderne, hvilket der var bred enighed i bestyrelsen om kun kan 
kvalificere visitationen.  
Vedr. en synliggørelse af LUC er der en revidering af vores indhold på hjemmesiden på vej 
som i højere grad og mere uddybende beskriver STU uddannelsen på LUC.  
Tilsvarende er er nu lavet aftale med en producent om at få lavet en præsentation video/film 
om STU Lysbro. Det er samme producent som har lavet filmen om Lysbro Kunst som også 
kan ses på hjemmesiden. Optagelserne og arbejdet med filmen starter i løbet af foråret, med 
håb om at den er færdig inden udgangen af skoleåret.  
 
 
5. Tema: Seksualvejledning på LUC. v/Lise Smetana.  
Oplæg ved seksualvejleder Lise Smetana om arbejdet med at give vores meget brede 
målgruppe en seksualvejledning målrettet og afstemt med den enkelte elevs behov og 
forudsætninger.  
 
 
6. Kommende møder.  
Tirsdag d. 2. juni, d. 22. september, d. 1. december, alle kl. 19.00-21.00 (december mødet dog 
fra kl. 18.00).  
Årets dimissionsfest finder sted d. 24. juni kl. 18.30.  
 
 
7. Evt.  
Intet. 


