Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 27. januar 2021
Kl. 18.30 – 20.30 (Mødet holdes virtuelt).
Indkaldte:
Forældrerepræsentanter: Lis, Ivan, Lars J., Hans-Christian, Bitten, Sandie, Kristina
Medarbejderrepræsentanter: Mette K. Gunner P.
Elevrepræsentanter: Ida, Saseline
Ledelsesrepræsentanter uden stemmeret: Ole, Lars L.
Afbud: Ida
Dagsorden:
1

Godkendelse af dagsorden – 3 min (LJ)
Referat:
Godkendt.
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Godkendelse af referat fra d. 23/11 2020 – 3 min (LJ)
Referat:
5. møde d. 15 /12 2020 blev aflyst.
Godkendt.
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Orientering om elevantal pr. 1. august 2021– 15 min (OJ)
Efter d. 1. februar 2021 vil skolen har et grundlag for elevtallet næste skoleår, da forældrene fra Sct. Jacobi skole
på det tidspunkt have tilkendegivet, hvor deres barn/børn skal følge undervisningen.
Referat:
Fredag d. 5. februar laver forvaltningen en samlet opgørelse på elevtallet på de to skoler i Varde By
(Lykkesgårdskolen og Frello-skolen) på baggrund af forældretilkendegivelserne.
Nye 0 klasses-elever. 52 børnehavebørn- heraf vil der sikkert være et par stykker, der skoleudsættes, men skolen
har også haft henvendelser fra andre skoler, så det bliver to klasser med ca. 25 - 26 børn i hver klasse.
Lars Jull og skolebestyrelsesformanden fra Brorsonskolen har haft henvendelse til politikkerne om udfordringer
med sammenlægningen. De planlagte aktiviteter på tværs af skolerne her i foråret kan ikke gennemføres, derfor
er der brug for nogle ekstra midler, så det er muligt at gennemføre ”kultursammenlægningen”/aktiviteterne i det
nye skoleår. Afventer svar på dette.
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Orientering om midler fra den central renoveringspulje 2020 - 15 min (OJ)
Skolen har fået bevilget midler til af få lagt fliser ved de nye vaske, opsat tag hen over vaskene og få repareret
Mulitbanen.
Referat:
Ole omtalte de midler, der er bevilget fra budget 2020/Ejendomme.
Der er også en renoveringspulje for 2021, som vi gerne vil søge ind i.
Ledelsen har endnu ikke drøftet, hvad der skal søges om.
Mette ønsker håndvaske ved indskolingen, som kan holde - dem, der blev opsat tidligere, duede ikke.
Hvordan går det/står til med ingeniørberegningerne på at få væltet mure?
Nej - der er sket noget siden vores sidste møde.
Etapeudflytning af specialafdelingen- ligger der en plan?
Der arbejdes med en plan, hvor specialelverne flytter omkring d. 1. oktober. (August - september bruges
renovering af klargøring/renovering af Sct. Jacobi skole).

Som det ser ud nu, så kan vi rykke rundt på skolen hen mod julen 2021. (Oktober - november bruges til
istandsættelse af specialafdelingen -hus 5 og 6).
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Orientering for det forventede økonomiske årsresultat 2020 – 15 min (OJ)
Det er meget få ting, der mangler i årsresultat, og derfor præsenteres et fint resultat.
Referat:
Planen var at afvikle 400.000 kr. årligt over de næste tre år. (2020-2021-2022).
Sfo ender måske med et lille plus, så gælden er væk.
Skolen går forventeligt ud af året med et lille minus - måske ca. 75.000 kr. så underskuddet bliver minimal. Det
gør, at der er luft til mere personale i 2021.
Det har været et hårdt år - rent økonomisk set, men som det ser ud, så har indsatsen båret frugt. Stram
personalenormering - færre vikarudgifter end budgetteret og ingen investeringer i inventar og nye
undervisningsmaterialer har været milepælene i, at årsresultatet bliver meget bedre end forventet for tre
måneder siden.
STOR tak fra SB til hele personalet for at klare skårene gennem den lange tid.
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Orientering om Covid-19 situation – 20 min (OJ)
Retningslinjer – antal testede – syge børn – nødpasning for de yngste samt nødundervisning for enkelte elever
fra Mellemtrinnet.
Referat:
Ved opstart af nødpasnings-perioden var 30 børn, men nu er der ca. 55 børn.
Nødpasningen foregår i hus 3 og 4.
Fra uge 3 er der indkaldt børn på mellemtrinnet (hus 2) 10- 12 elever, som har det svært.
Ud over dette har skolens AKT pædagog og testlærer en 5-6 elever inde hver dag.
De tre huse fungerer som hver sin boble, så der er ingen elever eller personale, der går rundt. Hvis der sker et
”udbrud”, er det kun et hus, der skal lukkes ned.
Overbygningen er i gang med at lave en ordning, så der også bliver en mulighed for nogle elever herfra at komme
ind på skolen.
God idé fra MK videregives fra 3 årgang: har holdt et lille virtuelt forældremøde - det gik rigtigt fint.
Kan der laves noget virtuelt socialt i pauserne? Tages med til afdelingerne.
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Meddelelser – 20 minutter
1.
Ledelsen
2.
Formand (opfølgning på Trafiksituationen)
3.
Elever
4.
Bestyrelsens øvrige medlemmer
Referat:
Ad 1) Intet
Ad 2) Lars Jull/trafiksituation: der skulle have været møde den dag, vi blev hjemsendt. Mødet blev aflyst. Der er
afsat nyt møde i februar 2021.
Der er møde for ”de tre skoler i Varde By” i februar.
Ad 3) Intet

Ad 4) Gunner/ Den Internationale Dimension. Skolekonsulent Lisbeth Kodahl har anbefalet, at skolen bliver en
etwinning skole ( https://www.etwinning.net/da/pub/index.htm ). Ole og Gunner laver ansøgning. Fordelen er,
at lærere kan komme på kurser i udlandet.
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Eventuelt – 5 min (LJ)
Referat:
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Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
- Skolebestyrelsens arbejde fremad med nye Jacobi-forældre/elever
- Tre skoler bliver til to
- Endeligt årsregnskab for 2020.

AA

Uden elevdeltagelse! – 20 min (OJ)
Orientering om struktur / normering / personalsituation mm pr. 1. august 2021.

Ref. v/Lars L.
Møderække:
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
- Årsregnskabet ønskes fremlagt af VK´s lønkonsulent (helst januar-mødet)

