Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 22. juni 2020
Kl. 18.30 – 20.30
Sted: mødelokale 1, Skibet, Lykkesgårdskolen
Indkaldte:
Forældrerepræsentanter: Lis, Ivan, Lars J, Hans-Christian, Bitten, Sandie, Kristina
Medarbejderrepræsentanter: Mette K.
Elevrepræsentanter: Helene og Saseline
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L.
Afbud: Helene, Kristina
Dagsorden:
1

Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ)
Referat:
Da der er to nummer 6, omdøbes nr. 2 af de nr. 6 til 6b. Punktet 6b behandles til sidst på dagsordenen, da der vil
blive orienteret om personalet.
Hermed godkendt.

2

Godkendelse af referat – 3 min (LJ)
Referat:
Brev vedr. Trafiksituationen er sendt ind.
Bommen ved Hallen er blevet kørt ned, og derfor er der ikke nogen ny kommet op igen. Er med på budgetønske.
Hermed godkendt.
Høringsbrev om Børn- Ungepolitik i Varde Kommune – 20 min (OJ)
Udarbejdelse af høringssvar, hvis der er brug for det.

3

De tre bilag (høringsbrevet – sagsfremstillingen – børn og unge politikken) til dette punkt findes på Aula.dk
Referat:
En flot politik, men der mangler mere tydelighed på de handlinger, der ”viser vejen”; også selv om der skal være
plads ind i en politik til, at skolen kan lave principper og retningslinjer.
Hvordan samler man op f.eks. midtvejs?
Læring skal være en del af en Børne- og ungepolitik.
Skolen er klar til at støtte op om politikken og finder tiltagene rigtig fine, og håber, at der følger økonomiske
midler med.
Skolens Med-udvalg skal også udtale sig; dette sker i starten af august 2020.
Deadline for høringssvar er d. 26. august.

4

Forældremøder i august 2020 – 15 min (OJ)
• Fordeling af hvem, der deltager i hvilke afdelinger
• Drøftelse af indhold på forældremøder (uddannelsestrappen - punkter fra SB´s årberetning - xxx) Lis
medbringer listen fra sidste års forældremøder.
• Datoer for afholdelse (2 årgang pr aften) fremlægges af OJ
Referat:
Møderækken/fordeling
19/8: Mellemtrin 16.00 + 17.00 + 18.00 / Bitten
25/8: 0. + 3. årg. kl. 17.00
/ Lars J.
26/8: Overbygningen
/ Lis
02/9: 1. og 2. årg. kl. 17.00
/ Lis
Indhold
Uddannelsestrappen – årsberetningen (spørgsmål hertil) – principper (skolens hjemmeside) – kommunikation –
hvad er skolebestyrelsens opgave! – Facbook bruges ikke blandt forældre til andet end nogle praktiske ting, som
at der er delt en indbydelse osv. – Ta tingene voksen til voksen (forældre/medarbejdere) – Lykkesgårdskolen
efter august 2021 – økonomistatus – helt almindelige ting forældre imellem – forældremøder efter jul vedr.
skolestart august 2021.
Skal vi indkalde forældrene på tværs af klasserne til en status om klassesammenlægninger mm.? Afventer
corona-opdateringerne.

5

Kantinen – 15 min (OJ)
Tidsplan for opstart og indhold. Fremlæggelse af økonomi vedr. Kantinen
Der skal besluttes, hvornår Kantinen skal starte op og med hvilket sortiment.
Referat:
Udvalget fortalte om beregninger, der viser at med et tilskud (ca. 90.000kr.) kan der driftes en kantine. Kantinen
er siden dens start fået et driftstilskud.
Kantine skal have et pædagogiske sigte samt drives med sund mad. Egen fremstilling af mad foretrækkes.
Elevgrundlaget stiger i skoleåret 2021/2020, så forventningen til omsætningen er, at den stiger.
Udvalget har også set på priser. De faste ting, som f.eks. en ¼ l mælk; der er prisen nok lige i den øverste ende,
men prisfastsættelse af f.eks. en bland-selv-burger kan vi godt bruge hjælp til.
Der er nogle udfordringer, der skal afklaringer på:
- Hvordan får vi indskolingen til at handle noget mere? Plastkassen genindføres!
- Kan der bestilles mad hjemmefra, så bestillingerne er klar om morgenen.
- Sortimentet skal reduceres og skal være mere varieret. En lille lun ret.
- Den lange kø – kan vi gøre noget ved den.? Vi har ca. 200 ekspeditioner
- Af de 200 ekspeditioner er ca. 60 af den på mobilpay. Mobilpay er 4 x så dyr som korthandel.

6

Fastlæggelse af SB´s møderække og tidspunkt næste skoleår – 10 min (LJ)
Referat:
Rullende mødedage (man – tirs – ons) med start kl. 18.30 – 20.30. Enkelte vil kunne være op til tre timers møder;
disse fremgår af mødekalenderen.

6b

Næste skoleår – 10 min (OJ)
Orientering om fagprocessen – personalesituationen
Referat:
Orientering om personalesituationen.
LUKKET PUNKT
Der blev orienteret om personalesituation både på lærersiden og pædagogsiden.
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Økonomi – 10 min (OJ)

Orientering om status på forbruget
Referat:
Indmeldte i SFO er 120 børn. Der mødes ca 50 børn ind hver dag. 20 børn er udmeldte her i foråret.
Økonomien ser fortsat fornuftigt ud; der er ikke kommet uventede posteringer, så gældsafviklingsplanen holdes.
Vikarudgifterne holdes fortsat på et minimum, da der er to voksne i rigtig mange klasser. Vedr. sygdom
vikardækkes der ikke.
8
Referat:

9

Meddelelser – 10 minutter
1.
Ledelsen
2.
Formand
3.
Elever
4.
Bestyrelsens øvrige medlemmer
Referat:
Ad. 1. Fagfordelingen udfordrer. Skemalægningen kan snart påbegyndes.
Ad. 2. 8.september 2020. Møde/kursus for skolebestyrelsen. Holdes på Næsbjerg Hus. (17.00-20.30). Indbydelse
kommer.
Ad. 3. I.a.b.
Ad. 4. Anja er blevet skolebestyrelsesformand for Den nye specialskole.
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Evt. – 5 min (LJ)
Referat:
ITL: hvorfor er der indført en prøveperiode (aug -okt) i fodbold; screninger er d. 13.august. og perioden herefter?
Ingen ved hvorfor – kontakt Henrik Christensen.
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Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
Se listen

Ref. v/ Lars
Møderække:
Alle møder starter kl. 18.30 og slutter kl. 20.30.
Kommende punkter:
Ønskeliste til øvrige principper
- Ekskursioner
- Mobbepolitik

