
 

 

 

 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde 
Tid:  tirsdag d. 4. december kl. 18.00-21.00                                                                   

Sted:  LUC.  

Tilstede: Britta Bang, Anders Christensen, Lene Fruelund, Tine Hjort, Vivi Altenburg 

(udenfor ordinær dagsorden), Emil Estvad, Anette Bendtsen, Pernille Grouleff, Søren 

Mørch Sørensen.                                                                                                                 

Afbud: Vivi Kjærsgård. 

Mødet indledes traditionen tro med julefrokost hvorunder Vivi Altenburg orienterede om 

den økonomiske situation i Socialafdelingen. Desuden Socialudvalgets fornyet drøftelse af 

målgruppen til Lysbro STU hvor udvalget præciserer at ”Lysbro Uddannelsescenter 

fremover kan modtage STU elever hvis ønsker og behov kan imødekommes her”. Der er 

således ikke en prioritering i visitationen om at elever til Lysbro primært skal være de unge 

som efter endt STU uddannelse forventes at blive tilbudt et tilbud efter Serviceloven. Unge 

som efter STU forventes ud på det ordinære arbejdsmarked eller uddannelse er også en 

del af målgruppen til Lysbro STU. Denne præcisering er meget væsentlig at få formidlet til 

såvel visitationsudvalget som UU som indstiller unge til STU uddannelsen. Endvidere 

orienterede Vivi A. suppleret af Lene Fruelund, om nylig drøftelse og beslutning i 

Socialudvalget om kantinen på Lysbro som fremover skal drives som et §103 

beskæftigelsestilbud.    

Derefter ordinær dagsorden: 

1. Velkommen til nye medlemmer og præsentation af bestyrelsen. 

Tine Hjort (mor til Otto i STU3) præsenterede sig selv, efterfulgt af en 

præsentationsrunde.  

 

2. Godkendelse af referat af sidste møde. 

Godkendt.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt.  

 

4. Nyt fra elevrepræsentanten. 

Emil orienterede om at rigtig mange elever er glade for den nye de nye 

studieretninger, og at han synes det går super godt. Der har været temauge om 

”Fugle” hvor der er blevet arbejdet i grupper på tværs af skolen med både keramik, 

teater og meget mere. Skolefesten var også rigtig god. Emil har desuden haft 

kontakt til Sport24 for at undersøge muligheden for at få lavet trøjer med skolens 

logo.  

 



 

 

 

 

 

 

5. Nyt fra ledelse:    

Aktuelt har vi 45 elever, hvoraf 25 afslutter til sommer. 

Det forventelige elevtal til skoleåret 2018/2019 har derfor, som orienteret om på 

sidste møde, vækket nogen bekymring. I den forbindelse giver Socialudvalgets 

aktuelle præcisering af vores målgruppe en meget kærkommen mulighed for øget 

elevtilgang. Pt. er 6 elever visiteret til næste skoleår og 5 overvejes.  

Ved skoleårets start afvikler vi altid et informationsmøde for pårørende, men med 

årets store antal afgangselever blev alle 3. års elever og deres pårørende tilbudt 

yderligere et særligt informationsmøde. På mødet blev der givet en generel 

orientering om mulighederne efter endt STU uddannelse med oplæg fra 

Ungdommens Uddannelsesvejledning, teamkoordinator fra beskæftigelsesområdet 

samt afdelingsledere fra dagtilbudsområdet. Der var stor tilfredshed med mødet, 

som forventes at blive gentaget næste år, og gerne med deltagelse af repræsentant 

fra myndighed.  

Anlægsarbejdet i Drivhuset ved ”Æblelunden” bliver nu færdigt med etablering af   

flisebelægning, luft ventilation samt et mindre ”spire- og opholdsrum” med varme. 

Arbejdet kan iværksættes takket være bevilget økonomi fra den centrale 

anlægspulje.  

               

6. Tema: ”Praktik i STU uddannelsen”;        

Anette og Pernille orienterede som vores praktikkoordinatorer om hvordan vi 

organiserer og afvikle praktikker for vores elever. Aktuelt har vi et samarbejde med 

en lang række arbejdspladser såvel private virksomheder som vores egne 

kommunale §103 og §104 dagtilbud. Kommunes egne ordinære arbejdspladser har 

vi dog vanskeligt ved at etablere praktikker hos, men er pt. undervejs med at indgå 

et samarbejde med kommunens Social Økonomiske Virksomheder.  

Tilsvarende arbejder Anette og Pernille på at etablere et tæt samarbejde med en af 

kommunens store virksomheder. Håber er at kunne afvikle praktikforløb for elevhold 

som med ledsagelse af undervisere fra LUC kan varetage forskellige relevante 

arbejdsopgaver. På sammen måde har vi et ønske om at finde et stort landbrug 

hvor vores elever med interesse for dyr og landbrug kan komme i praktik. Lene 

Fruelund nævner ”Skovgården” og et stort nærliggende landbrug (Ellinglund?) ved 

Funder som gode forslag.  

 

7. Kommende møder / overvejelser om tema. 

Næste års møder aftales til: 

26. marts, 4. juni, 24. september og 3. december 2019.  

 

8. Evt.  

Intet bemærket.  



 

 

 

 

 

 

 
  


