Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 22. februar 2021
Kl. 18.30 – 19.15 (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, Kristina
Dagsorden:
1
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Godkendelse af dagsorden – 2 min (LJ)
Referat:
Godkendt
Godkendelse af referat fra d. 27/1 2021 – 3 min (LJ)
Referat:
Punkt 8 skal slettes - det er fra et tidligere referat.
Punkt 6 (der mangler et ikke) ellers er referatet godkendt.
Orientering om det forventede elevtal pr. 1. august elever – 10 min (OJ)
Referat:
En elev fra Lykkesgårdskolen ønsker via ”frit skolevalg” at flytte fra Lykkesgård til Frello pr. 1. august 2021.
Lige pt. er elevtallet 545 (pr. 1. august 2021).
Onsdag d. 23. feb. og torsdag d. 24. feb. gennemgås elevtallene igen sammen med forvaltningen - det ser dog ud
til, at elevtallet kan blive lidt større. - måske 550.
På baggrund af elevtallet ovenfor har skolen slået en indskolingslederstilling op. Elevtal på 500 elever udløser
mere ledelse. Flere elever udløser også mere sekretærtid, men det kan handle om 2 - 3 timer om ugen afhængig
af, om de nye elever er grundskolelever eller overbygningselever.
Den socio- økonomiske tildeling til skolen ændres ikke - som det ser ud nu.
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Orientering om personalenormeringen pr. 1. august 2021 - 10 min (OJ)
Referat:
Udskolingsklasserne bliver hver på 27 - 28 elever. Som skolens forventede tildeling bliver, så forventes det, at
Sct. Jacobis skoles socio-økonomiske tildeling fordeles mellem Frello og Lykkesgårdskolen.
Lykkesgårdskolen har sagt ja til at være med i et idrætsprojekt i indskolingen og på mellemtrinnet; dette vil
medføre ekstra lærerlønsmidler. Andre små tiltag medfører også ekstra midler.
Ny tildelingsmodel arbejdes der med i kommunen; vi kender ikke, om det er positivt eller negativt for skolen.
Torsdag d. 24. feb. arbejder ledelsen med den mere præcise normering. Mere herom senere.
De nye klasser og klasse-/kontaktlærere skal være på plads inden sommerferien. De samme om ugeskemaet.
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Orientering om det endelig økonomiske årsresultat 2020 – 10 min (OJ)
Bilag udsendt sammen med dagsorden.
Referat:
Kvartalsvis opfølgning på økonomien frem ad.

6

Eventuelt – 5 min (LJ)
Referat:
JV.dk - sagen
LJ afventer svar på ejerskabet af jordstykket langs Sønderhaven.

Test af elever - hvordan? Det vides ikke.
Forældreskrivelse til nye forældre fra SB - hvordan?
Indkaldelsen af Fællesbestyrelsen snarest - OJ indkalder.
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Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
Dannelsestrappen - hvordan er gået med den?

Ref. v/ Lars
Møderække:
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)

