Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 17. maj 2021
Kl. 18.30 – 20.00 (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: Saseline, Sandie, Kristina
Fraværende: Ida
Dagsorden:
1

Godkendelse af dagsorden – 2 min (LJ)
Referat:
Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra d. 21/4 2021 – 3 min (LJ)
Referat:
Referatet godkendt, men der er nogle sproglige ”krøller”, der skal rettes.

3

Princip for hjemmearbejde - 15 min (OJ). Bilag vedlagt.
Præsentation af det reviderer princip.
Proces: princippet behandles efterfølgende
Referat:
Både afdelingerne og MED-udvalget har behandlet udkastet. De ændringer, der er kommet, giver ikke anledning
til ændringer. Kommentarerne er mere spørgsmål end forslag til ændringer.
Drøftelse.
”Nærmeste udviklingszone” - hvad betyder dette, set med forældrebriller? Kan det erstattes med ”næste
læringsmål” eller ”nærmeste faglige udviklingszone”?
Nærmeste faglige udvikling blev valgt.
”Træningslektier -…….., så eleverne får det automatiseret”. Kan der evt. findes et andet ord end automatiseret?
Måske ordet ”rutine” kan bruges?
Princippet blev godkendt, men arbejdsgruppen laver lige den sidste korrekturlæsning.
Herefter lægges princippet på skolens hjemmeside og sendes ud til personalegruppen.

4

Orientering om kommende skoleår – 10 min (OJ)
• Inventar
• Mellemformer
• Klassedeling
• Antal elever, der kommer
•
Referat:
Inventar
Der er tidligere lavet en fordeling af borde/stole og det nagelfaste inventar. D. 18-5 skal Ole til endnu et møde
om fordeling af fællesrumsmøbler, elevskabe mm. Husk faglokaleinventar, især bl.a. biologi og fy/kemi.
Mellemformer
Der arbejdes på at etablere et skoletilbud for elever, der i en periode har det svært i den almindelige klasse.
Skolen får i næste skoleår ekstra socio-økonomiske midler. Disse midler anvendes til dette.

Tilbuddet er ikke endelig defineret, men det kan være elever, der f.eks. er væk fra klassen i 3 - 4 timer om ugen
eller 20 timer i 1 til 2 måneder. Pt. er præmisserne ikke klarlagt.
Det tager tid at planlægge tilbuddet - tid, som ikke findes inden sommerferien. Derfor ansætter skolen og må
derfor lave en prøvehandling.
Klassedeling
Ole har snakket med de fleste forældre fra Sct. Jacobi skole. Klassedeling skal give mening, så derfor vil der ikke
ske klassedeling på alle årgange, som aftalt blandt ”Fællesskolebestyrelserne”. Pt. afventer skolen nogle svar på
Sct. Jacobi skole. Når de er i hus, henvender Ole sig til alle årgangsteam og aftaler, hvor der præcis skal ske nye
klassedannelser
Mange forældre spørger til dette, så det er muligt, at der skal udgå et forældreinfo-brev om dette.
Elevønsker; kan det afgives? Ifølge tidligere udsendte fælles brev, vil der ikke være mulighed for elevønsker - det
bliver lærernes faglige og sociale vurderinger, der er grundlaget.
Antal elever, der kommer: bedste bud pt. er 125 elever.
Lokaler 1. august 2021. Vi kan løse det, men det bliver tæt. Husk corona er ikke væk til august.

5

Orientering om Covi-19 situationen – 30 min (OJ)
• Status pt
• Efter nye tiltag om genåbning efter d. 21. april 2021.
Referat:
Alle klasser er i skole. Det er fortsat nødundervisning.
Nødskemaerne burde ligge på Aula/Teams, men da skolen har forskellige ringetider, kan det ikke lade sig gøre.

6

Behandling af punkter - 15 min (LJ)
Afklaring af behandling af ventende punkter
• SFO
• Kantine
• Dannelsestrappen
• Forældre Sct. Jacobi
Referat:
SFO
Brugerforældre-respons gav ikke en fantastisk tilbagemelding, men pga. corona er der faldende børnetal, så
opgaven er også at gøre SFO attraktiv igen. Tilbagemelding til efteråret.
Kantine.
Når udvalget må mødes, mødes det igen. På juni mødet har udvalget noget klar. Forventningen er, at Kantinen
kører 1/8 2021.
Dannelsestrappen.
Forventningen til brugen af ”trappen”. Skal den være aktiv på skole/hjem samtaler? Er den blot til internt brug?
Synliggørelse overfor forældrene (Skal). Dannelsestrappen skal gennemgås på et medarbejdermøde.
Forældre Sct. Jacobi
Ole har været i kontakt med alle nye forældre på mellemtrinnet og i indskolingen. Der har pt. ikke været kontakt
til udskolingsforældrene.
Drøftelse af at lave en lille video som præsentation af vores skole. Der er udfordringer med GDPR. Ole ser på det.
Skrivelse laves derfor ikke.

7

Meddelelser – 20 minutter
1.
Ledelsen
2.
Formand
3.
Elever

4.

Bestyrelsens øvrige medlemmer

Referat:
Ad 1. Skolen modtog onsdag i sidste uge en læreropsigelse. En gennemgang af skolens og SFO`s midler gør, at der
også kan ansætte en pædagog. Socio-øokonomien giver en lærerstilling. Så alt i alt opslås tre stillinger i denne
uge.
Ansættelsesudvalg: Kristina spørges ad.
Ad. 2. Processen omkring idrætstalentlinje er vedtaget, så der bliver 10 steder - 7 i Varde og tre udenfor. Nyt for
Varde er volleyball.
Ad. 3. Intet at bemærke.
Ad. 4. Gunner orienterer om sagen med videooptagelse af undervisningen og politiets efterforskning.
Cykelsti omkring skolen. Vi afventer tilbud på at få arbejdet udført.
8

Eventuelt – 5 min (LJ)
Referat:

9

Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
Torsdag d. 20/5 er der møde med forældrene fra Alslev Skole. Orientering sker på næste møde.

Ref. v/ Lars
Møderække:
15/6
Alle møder starter kl. 18.30 og slutter kl. 20.30.
Kommende punkter:
- Kantine (udvalg) og arbejdet fremad
- Evaluering af skolebestyrelsesmøderne
- Dannelsestrappen - hvordan er det gået?
- Forældreskrivelse fra SB til nye forældre

