Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 28. oktober 2020
Kl. 18.30 – 20.30 (Mødet holdes virtuelt).
Indkaldte:
Forældrerepræsentanter: Lis, Ivan, Lars J., Hans-Christian, Bitten, Sandie, Kristina
Medarbejderrepræsentanter: Mette K. Ragnhild H.
Elevrepræsentanter: Ida, Saseline
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L.
Afbud: Lars J.
Ikke fremmødt: Kristina
Dagsorden:
1

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

2

Godkendelse af referat fra d. 22/9 2020 – 3 min (LJ)
Referat:
Godkendt.

3

Drøftelse af Årshjulet - 20 min (LJ) (Bilag medsendt)
Årshjulet er justeret og på mødet drøftet om emnerne er placeret de ”rigtige” kvartaler.
Endelig vedtaget af årshjulet sker på næste bestyrelsesmøde.
Referat:
Årshjulet er opsat i 4 kvartaler.
Personalesituationen er sat på i 2 kvartaler – årsagen hertil er, at der i januar skal gives et bud på
overtallige/undertallige lærere. I det andet kvartal udregnes personalenormeringen efter elevtal.
Eleverne Undervisningsmiljø og Trivsel skal placeres i samme kvartal.
Dannelsestrappen (DT) indskrives i årshjulet i april kvartalet (orientering til SB om, hvordan arbejdet med DT går).
Årshjulet er vedtaget med indføjelsen af DT.

4

Orientering om Kantinens drift og udbud - 15 min (LL)
Sandie, Mette og Lars har afholdt møde, hvor udbuddet fremad er blevet drøftet. Der giver også en status på
omsætningen ved opstarten.
Referat:
Udvalget har været samlet, men har kun forholdt sig driften af Kantinen i denne cov-19 tid. Årsagen er, at ingen
ved, hvornår det igen bliver muligt at drifte Kantinen på ”normal” vis.
Tre dele har udvalget set på:
- Udbuddet, som tilrettes med nyt udbudsmateriale/lister
- Priserne justeres
- Bestillingslisterne ensrettet
Elevrådene inddrages nu ved bl.a. en snak om priser og udbud.
Bestillingslisten rundes til SB, inden de sendes ud til elever og forældre.
Kantineudvalget fortsætter som udvalg. Næste møde holdes i januar, hvor der drøftes kantinens status på
omsætning og nye tiltag.
Drøftelse om det hensigtsmæssige i at lave et nyt setup nu for Kantinen, når covid-19 er omme. Ingen ved, hvor
lang tid, vi vil befinde os i denne covid-19 situationen.

5

Orientering om skolens økonomi – 20 min (OJ)
Der gives en status på skolens økonomiske situation.
Referat:
Skolens samlede økonomiske situation ser fortsat godt ud; Vi har skruet forventningen op til, at vi forventer at
kunne betale ca. 1. mill. kr. af på skolens samlede gæld. (skolen 800.000,- kr. / sfo 200.000,- kr.).
Årsagen til, at det kan lade sig gøre, skal bl.a. findes i, at der ikke er brugt de budgetterede vikarmidler samt at
der spares rigtig meget på driften. Nyindkøb af bl.a. inventar foretages slet ikke.

6

Orientering om sidste nyt fra processen i Varde by - 15 min (OJ)
- Elevfordelingen efter d. 1. august giver særlig udfordring for 16 elever
- Personalesituationen: alle ansatte har d. 21. oktober afgivet ønske om fremtidig arbejdssted.
Orientering om den videre proces.
Referat:
Det politiske udvalg har besluttet at:
- At der er frit skolevalg for eleverne fra Sct. Jacobiskole – hvis der er plads i klasserne.
- Klassekoefficienten hæves fra 23 elever til 26 elever, inden der må siges nej til nye elever i klassen
Personalesituationen
Alle medarbejdere har nu afgivet deres ønske om fremtidigt arbejdssted. Ledelserne fra de tre skoler er nu ved at
arbejde med placeringerne.
Nyt Varde By møde er planlagt, men udvalget ønsker ikke at afholde mødet som et ”on-line” møde. Kommer der
vigtige punkter, holdes mødet dog.
Spørgsmål. Hvordan er processen med de nye elever fra Alslev Skole – er der noget i gang?
Ja, der er noget i proces. Udfordringen er jo, at skolerne ikke må samle eleverne, men der arbejdes med en ide om
video præsentation.
Spørgsmål: Fordeling af børnene – er der ikke forskel på om, hvor mange elever, der kommer på hver årgang?
Jo, det er der og derfor får alle kommende forældre et brev i januar om, hvor de bedes tilkendegive, hvilken skole
eleven ønsker skolegang på.
Spørgsmål: Er der noget nyt om renoveringspenge fra VK til skolen til istandsættelsen?
Nej, der er ikke noget tilsagn pt.
Når der er noget nyt vedr. renoveringen, laves der et orienteringspunkt på et SB-møde om skolens nye
indretningen.

7

Orientering om Covid-19 situation – 10 min (OJ)
Retningslinjer – antal testede – syge børn Referat:
Vi har ikke nogen elever, der er testet positive. Der er få henvendelse fra forældrene.
Reglerne ved covid-19 drøftes hele tiden i AMR gruppen. Her drøftes bl.a. brug af visir, spritdispensere ved
indgangsdørene osv.
Det er fortsat klassen, der er det central omdrejningspunkt.
Brobygning aflyst fra tirsdag.

8.

Meddelelser – 20 minutter
1.
Ledelsen
2.
Formand
3.
Elever
4.
Bestyrelsens øvrige medlemmer
Referat:
Ad 1) Skolepatruljen fungerer ikke pga. vejarbejde. I uge 5 er der landet over fokus på skolepatruljens arbejde –
Ole rundsender materiale om dette. Se link : tryk her.

Nyt skema træder i kraft mandag d. 2. nov. Årsagen er ansættelse af to ny lærere og fejl i placering af valgfag i overbygningen?
Ad 2) Intet
Ad 3) Intet
Ad 4) Trafiksituation – brev til kommunen, hvordan går det? Ingen kan sige noget pt, da det er Lars J., der har
kontakten.
Deltog eleverne i brobygningen i denne uge? Skolens elever deltog mandag; de andre dage er aflyste.
Kan SB få en orientering om personaleændring? Ja, det kan godt lade sig gøre sammen med orienteringen til
forældrene.
9.

Eventuelt – 5 min (LJ)
Referat:
Skole og Forældre har sendt en invitation ud til Landsmødet d. 21. nov. 2020, kl. 10 – 14. Lis rundsender
invitationen på Aula.dk
Evaluering af skolebestyrelsesmøderne. Der bør både evalueres på de fysiske møder og på ”on line” møderne.

10.

Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
Intet

Ref. v/ Lars L.
Møderække:
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
- Orientering om afdelingernes placering i de forskellige bygninger
- Tilbagemelding fra Kantineudvalget
- Sikker trafikvej (kontakt til VK)

