Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 23. november 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: ingen
Dagsorden:
1

Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ)
Referat:
Godkendt.
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Godkendelse af referat fra d. 28/10 2020 – 3 min (LJ)
Referat:
Godkendt.
Brugertilfredshedsundersøgelsen – 15 min (OJ)
Orientering og drøftelse om indsatser på Lykkesgårdskolen.
Rapporten kan ses på nedenstående link. Oplysningerne finder nederst på den pågældende side.
___________________
Fra sim.dk – tryk evt. her
Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført af Danmarks Statistik i marts-juni 2020.
I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier:
”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller”, (3) ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5).
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Dashboardet er inddelt i seks faner, som du kan skifte mellem i bunden:
1. Geografisk overblik
2. Skoler - gennemsnit
3. Skoler - svarfordeling
4. SFO - gennemsnit
5. SFO – svarfordeling

Referat:
Landsgennemsnittet er 4,0. Alle skoler i Varde Kommune ligger mellem 3,5 og 4,1. Lykkesgårdskolen ligger på
3,8/3,9.
Besvarelserne er fra et tilfældigt udvalg af forældrekredsen, og ingen kender hvem, der har svaret. Det betyder,
at svarene ikke kan blive nuanceret ved f.eks. at spørge deltagerne.
Ole har set nærmere på besvarelserne; på SFO-området ligger skolen lavere end andre skoler i Varde Kommune.
På spørgsmålet om uddannelse ligger skolen på 3,4; det kan også være et indsatsområde?
Punktet gav anledning til en del kommentarer, hvor det blev fortalt, at eleverne får en stor viden om
uddannelsesmulighederne. Med det i mente, så var der enighed om ikke at tage dette punkt med til videre
drøftelse og udarbejdelse af handleplan.
Tilbage står SFO´en som et punkt, hvor skolen udarbejder en handleplan. I handleplanen bør man indtænke
forældrene; forældrene kan sagtens indgå i aktiviteter og/eller som brugerpanel. Der er et behov for at få set på
indholdet/aktiviteterne i SFO´en – set med forældrebriller. SB nedsatte derfor et lille udvalg med Ole og Kristina
fra SB; Karin fra SFO Dragen inviteres til at deltage i udvalgets arbejde.

4

Optimering / forbedringer af skolebestyrelsesmøderne på Teams - 15 min (LJ)
Som det er nu, gennemføres møderne på Teams. Drøftelse af muligheder i Teams, der kan være med til
optimere møderne.
Referat:
Håndsoprækning på Teams virker fint - overvej om man både skal snakke og bruge chatten samtidig!
Forslag til optimering
Brug chatten fornuftigt
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Afdelingernes placering efter 1. august 2021 – 15 min (OJ)
Orientering om klassernes placering i de enkelte bygninger samt om ”renoveringsprocessen”, som sker i
samarbejde Team Ejendomme.
Der gives ligeledes en orientering om processen, som handler om ønsker til inventar og udearealerne fra
medarbejderne.
Referat:
Skibet (bygning 1) + bygning 2 bliver til områder for udskolingen – vandret deling i de to huse.
Bygning 3 og bygning 4 bliver til områder for mellemtrinnet – lodret deling i de to huse.
Bygning 5 og bygning 6 bliver til områder for indskolingen – byg. 5 til 0. klasserne og resten i byg. 6.
Bygningsmæssig er der ønsker om at fjernet flere mure mellem nogle af klasselokalerne. Der arbejdes i øjeblikket
med ingeniørberegninger omkring dette. Herefter skal det hele prisfastsættes, og så skal pengene til det hele
findes!
Tidsplanen for denne omrokering
Hidtil hat det været planen, at det hele skulle ske i sommerferien, sådan at Lykkesgårdskolens elever kunne være
på plads til første skoledag efter sommerferien. Dette kan ikke lade sig gøre, så den nye plan er, at der laves en
etapevis flytning rundt på skolen i løbet af efteråret (aug-okt). Plan udarbejdes.
Inventarønsker samt ønsker til ændringer af udearealerne er på vej fra de enkelte afdelinger. Deadline endnu
ikke fastsat.
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Orientering om skolens økonomi – 15 min (OJ)
Der gives en status på skolens økonomiske situation.
Referat:
Det er fortsat en positiv udvikling som både skoledelen og SFOén er i. Der er ikke indkommet uforudsete udgifter
som ændrer tidligere udmelding om årsresultatet.
Færre vikarudgifter end budgettet er fortsat hovedårsagen til, at likviditeten forberedes.
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Orientering om sidste nyt fra processen i Varde by - 15 min (OJ)
Udvalget har afholdt møde d. 16. november 2020 – sidste nyt herfra.
Referat:
På mødet omtaltes trafiksituationen / farlig skolevej efter 1. august 2020.
På mødet bad Lykkesgårdskolen om midler til inventar mm. til skolen efter 1. august.
På mødet blev der ligeledes bedt om ekstra midler, som minimum det første år efter at den nye struktur er
indført, da strukturændringer altid koster penge i år et.
Medarbejderprocessen er i fuld gang, og arbejdet med omplaceringerne kunne laves hurtigere end forventet,
derfor er der bedt om, at udmeldingen til personalet kan komme tidligere end først planlagt (7. januar 2020).
Dato for udmeldelsen kommer senere.
Den fælles Forældrebestyrelse mødes pt. ikke, da der ikke er dagsordenspunkter. De to skoleledere Ole og
Thomas er i dialog om den gode overgang, samt om at de enkelte klasser er blevet bedt om at lave en
præsentationsvideo.
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Orientering om Covid-19 situation – 10 min (OJ)
Retningslinjer – antal testede – syge børn Referat:
Skolen har nu en elev i 9. klasse, som er testet positiv. Pigen havde ikke været i skole i lang tid, inden hun er
blevet smittet, så det betød, at ingen elever skulle i selvisolation.
Pt. kalder skolen ikke ind til sociale/fælles arrangementer.
Skolen laver ikke særskilte statistikker på sygefraværet før og efter cov-19.
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Meddelelser – 20 minutter
1.
Ledelsen
2.
Formand (opfølgning på Trafiksituationen)
3.
Elever
4.
Bestyrelsens øvrige medlemmer
Referat:
Ad 1) Intet at bemærke
Ad 2) Belægning på Ribevej/Søndergade som er en forskønnelsesproces som Udviklingsrådet har arbejdet meder ikke så langt som tidligere. Pt. er der ikke lavet nogen aftale om, hvornår VK sætter dette i gang.
Lykkesgårdskolen vil derfor invitere de udvalgsformænd til et møde på skolen, så de ved selvsyn kan se, hvad det
er skolen har bedt om.
Ad 3) intet at bemærke
Ad 4) Tak fra Ragnhild for samarbejdet. Ragnhild har sidste arbejdsdag på fredag.
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Eventuelt – 5 min (LJ)
Referat:
1) Forslag om at mødet d. 15.december ikke afholdes, da der ikke væsentlige punkter pt. (LJ). Enighed om
at aflyse december-mødet.
2) Deltog nogen i mødet i lørdags (21. november) i den lokale Skole og Forældre – afdeling? Nej.
3) Tak til SB for samarbejdet i dette år. (OJ)
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Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:

Ref. v/ Lars L.
Møderække:
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:
- Kantine (udvalg) og arbejdet fremad
- Evaluering af skolebestyrelsesmøderne
- Skolebestyrelsens arbejde fremad med nye Jacobi-forældre/elever (februar-mødet)
- Årsregnskabet ønskes fremlagt af VK´s lønkonsulent (helst januar-mødet)

