Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 24. august 2020
Kl. 18.30 – 20.30 i mødelokale 1 i Skibet
Indkaldte:
Forældrerepræsentanter: Lis, Ivan, Lars J., Hans-Christian, Bitten, Sandie, Kristina
Medarbejderrepræsentanter: Mette K. Ragnhild H.
Elevrepræsentanter: ikke valgte endnu.
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L.
Ikke fremmødt: Ivan
Afbud:
Dagsorden:
1

Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ)
Referat:
Godkendt.

2

Godkendelse af referat – 3 min (LJ)
Referat:
Fremad hedder punktet ”Godkendelse af referat fra d. xx/xx 202x”.
Møder ud over to timer – hvornår? Det kan ikke på nuværende tidspunkt planlægges, hvor SBs møder forlænges
ud over de to timer; det vil afhænge af antallet af punkter samt punkternes omfang.
Referatet af d. 22. juni 2020 er godkendt.

3

Budget 2021 for Varde Kommune - 30 min (LJ)
SB orienteres om Varde Kommunes budget for 2021. Materialet kan ikke udsendes inden mødet, da det først
kommer til skolen samme dag som mødet. Skolebestyrelsen kan beslutte at komme med et høringssvar.
Referat:
Link til budgetmaterialet: Budgetmateriale, Varde Kommune 2021-2024
Som skrevet i tidligere høringssvar, er det igen en relativ kort frist for SB har at udtale sig i.
Høringssvar skal omhandle følgende punkter:
• P17 – reducering af skolernes rådighedsbeløb
• P18 – Øget forældrebetaling i SFOén
• P30 – specialbørn retur til almen skolen.
•

A33 og A34B - trafikforholdene og trafiksikkerskolevej

OJ formulerer et forslag til høringssvar.

4

Skolens økonomi – 10 min (OJ)
Der gives en status på den økonomiske situation.
Referat:
Skolens har fået en ny økonomikonsulent, som skolen ikke på nuværende tidspunkt har haft møde med.
Under coronatiden i foråret er der ikke brugt så meget på vikarkontoen som planlagt. Dette er positivt.
Udgifter i forhold til værnemidler mm. i coranatiden.
Det er stadig uvist, hvor mange af vores udgifter, vi får dækket. Det vil have indflydelse på årets endelige
resultat.
Vi arbejder fortsat på at kunne afdrage 400.000 .- kr. som aftalt.
Vi afventer økonomimødet, så vi kan afgive en økonomistatus.

5

Orientering fra sidste møde i Varde By gruppen – 25 min (LJ)

-

Personaleprocessen – deadline processen
Økonomisituationen
Elevaktiviteter på tværs af skolerne – hvornår og hvordan!

Referat:
Personalesituation.
Processen er på plads og den følges; personalet skal have besked omkring jul, på hvilken skole, de fremad skal
arbejde (der afgives personaleønsker).
Økonomisituationen.
Budgetrammen på de 165 mill. kr. skal bruges på Frello-skolen. Hvor meget, der vil være tilbage af
budgetrammen til bygningsmæssige ændringer på Lykkesgårdskolen vides pt. ikke.
Lykkesgårdskolens trafiksituation blev drøftet på mødet.
Elever.
Procesplan for den gode overgang af eleverne fra Sct. Jacobi skole findes allerede, men står på stand by lige nu
pga. corona.

6

7

Orientering om opstart af det nye skoleår – 15 min (LJ)
- Klassefordeling / Fagfordeling
- De første skoledage
- Ugeskemaerne
- Timer, der læses af vikarer
- Personalesituationen
Referat:
Skoleåret er startet godt op; vi har modtaget en del nye elever rundt i de forskellige klasser. Vi har to klasser på
hver årgang.
Pt. har skolen 2 opslåede ledige lærerstillinger pga. pensionering og manglende lærer. Samtaler afvikles torsdag
d. 27-08 2020.
Orientering om Corona situation – 20 min (LJ)
Adgang til skolen – undervisningen – samlinger – læringscentret – hygiejne
Referat:
Vi afvikler undervisning i alle klasser med fuldt skoleskema for alle klasser. Eleverne må kun blande sig på tværs
af årgangen.
Kantinen er fortsat lukket – vi afholder ikke større forsamlinger – Læringscentret afvikles på særlige vilkår.
Personalet håndterer fortsat de anbefalinger, der er om bl.a. håndvask og håndhygiejne.
Forældre må fortsat ikke komme ind på skolen ved aflevering og afhentning.
ITL og undervisning (valgfag i musik) på tværs af skolerne er aflyst pt..
Hjemsendelse sker, hvis der er tegn covid-19. Hjemsendelse er 48 timer.
Skolen handler efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt de kommunale anbefalinger, men det er
skolelederen, der har beslutningskompetencen i tvivlssituationer.

8.

Meddelelser – 20 minutter
1.
Ledelsen
2.
Formand
3.
Elever
4.
Bestyrelsens øvrige medlemmer
Referat:
Ad 1) Røg- og tobaksfri skole. Informationsfolder omdelt.
Ad 2) Intet at bemærke
Ad 3) Intet at bemærke
Ad 4) Forældremødet for 2. og 3. klasse gik godt.

9.

Evt. – 5 min (LJ)

Referat:
Kan der komme censorlys op under udskolingens Overbygningens trappe? ”Rummet” under trappen vil skolen
gerne lukke, så det bliver til et depotrum.
10.

Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
SB´s årshjulet
Kantinen

Ref. v/ Lars
Møderække:
22/9 – 28/10 – 23/11 – 15/12 – 27/1 – 22/2 – 23/3 – 21/4 – 17/5 – 15/6
Alle møder starter kl. 18.30 og slutter kl. 20.30. (Møder kan forlænges efter behov)
Kommende punkter:
Se årshjulet

