Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 23. marts 2021
Kl. 18.30 – 19.30 (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: Hans-Christian, Lars Lassen, Ida og Saseline
Referent: Lis
Dagsorden:
1

2

3

Godkendelse af dagsorden – 2 min (LJ)
Referat:
Godkendt
Godkendelse af referat fra d. 22/2 2021 – 3 min (LJ)
Referat:
Godkendt
Orientering om kommende skoleår – 10 min (OJ)
• Personalenormering
• Ny indskolingsleder
• Status på fagfordeling
Referat:
Personalenormeringen er på plads. Der er ikke nogen lærer som kommer i forflyttelse. Vi har plads til alle, der
har ønsket vores skole. Derudover bliver der ekstra ressourcer til faglige løft i matematik og fokus på ordblindhed
via special lærer på mellemtrinnet.
Ny indskolingsleder er ansat, som skal starte til maj. Det er Anne Øbo Sørensen, som kommer fra Horne skole.
Status på fagfordeling. Den proces er i gang. Ole har samtaler med alle lærerne og der prøves så vidt muligt at
tilgodese de ønsker lærerne har.
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Orientering om trafiksikkerhed - 10 min (LJ)
Der er aftalt møde d. 23/3 om formiddagen.
Referat:
Ole og Lars J. har haft møde med Thomas Jaap, Britta Boel, Peder Foldager og Preben Friis-Hauge.
Bom ved hallen. Ole tager fat i fritidscentret, Jesper Brodersen. Ellers skal vi kontakte Thomas Jaap igen.
Cykelstien ved Sønderhaven. Det er ingen tung trafikvej, derfor ingen cykelsti langs kanten. Der blev foreslået en
gang/cykelsti inde langs atletikbanen. Hvis skolen kan finde arbejdskraft, giver kommunen materialerne.
Ole tager snakken med Jesper Brodersen, fritidscentret, om det er ok med ham selvom det er kommunens græs.
Ole undersøger med kommunen i forhold til at bruge frivillig arbejdskraft blandt vores forældre.
Vores ønske om blå farve på cykelstierne fra lyskryds ved viadukten til skolen langs Lykkesvej. Kan ikke lade sig
gøre, da den blå farve er for dyr at lægge på, og også kun bruges ved særlige markeringer.
Mht. fodgængerfelter og lysregulering ved disse, menes der at et sådan anlæg er ulovligt. Kommunen vil
undersøge det.

Info fra Udviklingsrådet/Lis. Kommunen vil gerne undersøge om der kan komme en anden farve på. Evt. den lyse
farve som oppe i midtbyen. Kommunen tager også fat i politiet for at undersøge forholdene mht.
fodgængerfelterne og evt. lysregulering. Det er afklaret inden maj 2021.
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Orientering om Covi-19 situationen efter 15. marts 2021 – 30 min (OJ)
• Genåbning, hvor klasserne 5. - 9. årg. kommer på skolen
• Hvordan er opstarten af fremmødet gået?
• Måske nyt vedr. ny åbning af samfundet - pressemøde d. 23. marts
Referat:
Genåbningen af klasserne er foregået fint. Ole roste lærerne for at de var gode til at tilpasse sig hurtig efter
forholdene.
Ved opstarten har skolen anbefalet at eleverne skulle være testet før fremmødet, det er ikke et krav, blot en
kraftig anbefaling.
Ved opstart efter påske, forsætter eleverne stadig med deres nødundervisningsskema, indtil skolen hører fra
regeringen. Evt. deles årgangen, så a-sporet er der den ene uge og b-sporet ugen efter.
Fra årgangene 5.-8. klasse skal der laves en formular, så forældrene kan give samtykke til at eleverne mellem 12
og 14 år kan blive testet på skolen. Børn over 15 år, skal ikke have forældresamtykke.
Generelt afventer skolen retningslinjer fra regeringen, mht. den kommende skoleåbning.

6

Orientering om kommende skolestruktur i Varde By - 15 min (OJ)
• Varde By Gruppen har afholdt møde d. 8/3
• Fællesbestyrelsen - (de tre skoler) har afholdt møde d. 9/3
Referat:
Ole har ringet rundt til kommende 0. klasses forældre. Der bliver 2 klasser med 25 elever i hver.
Stort set alle frit valgs elevers ønsker er blevet opfyldt. I år vil der kunne være op til 26 børn i klasserne, fremover
vil det tal være nede på 23 elever i klasserne.
Ved skolestart vil både 7. og 8. årgang blive med 3 spor, hvor alle klasserne vil være fyldt op.
Ole kontakter de kommende 9. klasser, for at undersøge hvor mange der evt. ønsker efterskole i stedet for.
Økonomi for de 3 byskoler. Frello holder sig inde for deres budget. Der er sat 17 mill. Af til struktur af
understøttende tiltag. 10 mill. Af dem går til Sct. Jacobi. Resten skal fordeles ud på resten af skolerne i hele Varde
Kommune.
Vi har forespurgt på 2 mill. Vi er blevet lovet 1 mill. Til strukturændring på vores skole.
Varde By Gruppen holder møde igen d. 19/4
Fællesbestyrelsen ønsker brev fra skolechefen. Det skulle gerne komme ud inden påske.
Ole har tilbudt at åbne SFO i sommerferien for de kommende børn fra Sct. Jacobi. Han afventer svar.
Ole kontakter Alslev for et møde ang. Kommende 7. klasser. Det møde finder sted inden næste møde i
fællesbestyrelsen.
Morten fra Frello, laver en beskrivelse om den ønskede video, som alle klasser skal lave på de 3 byskoler og
Alslev, for at præsenterer sig selv for hinanden, da eleverne pt. Ikke kan mødes. Der vil være deadline sidst i
april.
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Inden sommerferien vil Ole lave nogle cykeldage for kommende Sct. Jacobi elever. Ole vil vise dem vejen og
guide dem i hvordan de kommer sikkert frem til deres nye skole.
Meddelelser – 20 minutter
1.
Ledelsen
2.
Formand
3.
Elever
4.
Bestyrelsens øvrige medlemmer
Referat:

Ledelsen: Skolen har fået tildelt midler til en ordning som giver mere idræt til indskoling og mellemtrinnet fra
næste skoleår. Det tilbydes i samarbejde med DGI.
Idrætstimerne vil blive ekstra timer til skemaet og evt. UUV-timer vil blive taget i brug.
(Se https://www.svendborg.dk/sites/default/files/koncept_for_idraetsskoler_0.pdf)
Derudover fik Lykkesgårdsskolen d. 22.3.2021 tildelt EU’s officielle eTwinnings skolecertifikat.
Dvs. at vi er med i det internationale samarbejde i Europa med andre skoler.
Vores elever har lige lavet en bog om sund livsstil sammen med Norge, Polen og Spanien. En god læring med
gruppe arbejde på tværs af landene.
Formand: har intet at berette.
Elever: har intet at berette
Øvrige: har intet at berette
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Eventuelt – 5 min (LJ)
Referat:
Intet at berette
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Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
Skal vi tilbyde 1-2 pladser i bestyrelsen til forældre fra enten Sct. Jacobi eller Alslev, inden det rigtige
bestyrelsesvalg i foråret 2022.
Se på Princip for hjemmearbejde, skal ændres.
Evt. igangsætte en arbejdsgruppe ved atletikbanen.

Ref. v/
Møderække:
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)
- Dannelsestrappen - hvordan er det gået?
- Forældreskrivelse fra SB til nye forældre

