Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 22. september 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: Saseline
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L.
Afbud: Kristina, Hans-Christian
Dagsorden:
1

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

2

Godkendelse af referat fra d. 24/8 2020 – 3 min (LJ)
Referat:
Godkendt.

3

Opsamling fra afholdte forældremøder – 15 min (LJ)
Er der noget, vi skal huske næste skoleår?
Referat:
Lis var repræsentant på alle årgange. Tak for det.
Stor ros for indholdet, som blev fremlagt. Der var ikke spørgsmål til årsberetningen; dog kom der enkelte
spørgsmål til kommende klassesammenlægning.
Emnelisten gennem til næste år. Det var rigtig godt, at kommunikation var sat på emnelisten.
Det bør overvejes om, der skal siges noget specifikt - f.eks. om lejrskole - på den enkelte årgang.

4

Årshjulet - 30 min (LJ) (Bilag medsendt)
Evt. udvælges af punkter til kommende møde.
Referat:
APV´en og budgettet er løbende hen over året, giver det fortsat mening?
Det nuværende årshjul kalder på en revidering. Formandskabet, Ole og Lars L. laver et udkast til et nyt årshjul,
som vil blive fremlagt på et SB-møde.

5

Orientering om skolens økonomi – 20 min (OJ)
Der gives en status på skolens økonomiske situation.
Referat:
Status på skoledelens økonomiske situation ser positiv ud; det forventes, at der kan afdrages et større beløb end
de aftalte 400.00 kr. og stadig være luft til nye tiltag.
Nye stole til overbygningen ønskes fra eleverne
SFO Dragens situation ser ud til ”gå i nul”, når der afdrages 175.000 kr. (50 % af gælden).

6

Orientering om sidste nyt fra processen i Varde by - 15 min (OJ)
Der har siden sidste SB møde været afholdt to møder; det ene omhandlende et nyt fælles MED-udvalg og det
andet et nyt fælles skolebestyrelse.
Referat:
Der er nu lavet en procesplan for ”omfordeling af personale i Varde by” samt ”aftale” om det fri skolevalg for
eleverne. Denne ”aftale” plus nye muligheder for frit skolevalg skal dog konfirmeres af politikkerne. Pt. afventes
politikkernes afgørelse.
Begge skrivelser er via Aula.dk sendt til skolebestyrelsens medlemmer som orientering.

7

Orientering om Covid-19 situation – 10 min (OJ)
Retningslinjer – antal testede – syge børn Referat:
Retningslinjerne er ikke altid klare, så det giver mulighed for tolkninger! Der er mange dilemmaer og derfor brug
klarhed.
Kan man lave en pixiudgave til forældrene? VK skoleledergruppen arbejder på et fælles skrift.
Der er opsat 2 udvendige håndvaske med 5 vandhaner – den ene håndvask er til mellemtrinnet (bygning 2) og
den anden er til overbygningen. Pedellen kan regulere, hvor varmt vandet skal være, og hvornår der er åbent for
vandet.

8.

Orientering om opstart af Kantinen - 15 min (LL)
Referat:
Kantinen er startet op. Hver klasse afleverer en bestillingsliste om morgenen i Kantinen – hvor efter varerne
pakkes i en plastkasse til klassen af kantinepersonalet. Lige nu er omsætningen kommet godt i gang. Sortimentet
vil der blive set på snarest.
Klassens kage: kan den købes i Kantinen? Det undersøges.

9.

Meddelelser – 20 minutter
1.
Ledelsen / Høringssvar (medsendt som bilag) + ansættelser
2.
Formand
3.
Elever
4.
Bestyrelsens øvrige medlemmer
Referat:
1.

2.
3.
4.

Varde kommunes økonomiske situation ser ud til at blive bedre næste skoleår end forventet; det
er positivt, men som det er nu, så er skolens ønske om mere trafiksikker skolevej SøndergadeRibevej ikke rykket frem.
Skolen er ved at ansætte ny lærer og ny pædagog.
Asfalt/forskønnelse på/af Søndergade/Ribegade. Udviklingsrådet har rykket for forskønnelsen
herunder nyt asfalt på Søndergade/Ribevej. Lars J og Lis følger op.
Intet nyt fra eleverne.
Basketballkurv på asfalt-løbebanen defekt: Lars L. kontakter IFV.
Bommen ved indkørslen til Hallen – status. Lars L. skal lige følge op!
Lejrskole på 8. årgang blev aflyst, men der er planlagt et nyt tidspunkt i foråret.

10.

Eventuelt – 5 min (LJ)
Referat:
Principperne: ikke alle principper er lige opdaterede! Hvad gør vi? Vi har tidligere bestemt at udsætte det til efter
d. 1. august 2021.

11.

Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
Kantine status herunder omsætning og sortiment

Ref. v/ Lars
Møderække:
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.
Kommende punkter:

•

Generel evaluering af skolebestyrelsesmøderne

