Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 15. juni 2021
Kl. 18.30 – 20.00.
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:
Fraværende: Sandie
Dagsorden:
1

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

2

Godkendelse af referat fra d. 17/5 2021 – 3 min (LJ)
Referat:
Pkt. 4 tilrettes, så der står prøvehandling i stedet for prøvestart vedr. det nye uvm tiltag - kaldet mellemform.
Godkendt.

3

Dannelsestrappen - 15 min (LJ)
• Forventningsafstemning om brug af Dannelsestrappen – Hvilket liv og hvilken synlighed forventer
bestyrelsen at Dannelsestrappen har?
Referat:
I indskolingen har to klasser afprøvet ”trappen” ved skole/hjem samtalerne, ved at omskrive punkterne til nogle
smiley-punkter. Det har været en positiv oplevelse.
Det gode ved ”trappen” er, at alle elever, forældre og medarbejdere ved, hvad skolen sigter mod/ plus slutmål.
Kan ”trappen” give et fælles sprog for medarbejdere, når der bl.a. sker en overlevering - det vil være flot!
Et mål er, at alle forældre er bekendt med ”trappen” - derfor er det vigtigt, at den er med på forældremøderne
hvert år.
”Trappen” lægges på hjemmesiden (LL).
I uge 32 (9/8, kl. 9.30) er det er et personalemøde, hvor der skal arbejdes med uddannelsestrappen. Lars J
deltager om muligt i dette møde.

4

Orientering om kommende skoleår – 20 min (OJ)
• Nye regeringstiltag
• Tidsplan for ombygning og flytning af klasser
• Planlægning mm
Referat:
Der er nu lukket op omkring covid-19 tiltagene. Samtidig er der kommet nye tiltag fra UVM.dk, der siger:
-

at skoledagen kan yderligere forkortes næste skoleår, således at UUV-timerne anvendes som 2-lærerordning.
Der skal ikke udarbejdes elevplaner
Der skal ikke udarbejdes kvalitetsrapport

Det nye idrætstiltag/projekt gør, at elevernes skoledag øges, så lige nu er der en knude, der skal løses.
Forkortelse af skoledagen

Elevrådet har d.d. drøftet det: deres indstilling er, at de vil hellere have en kortere skoledag og dermed lave flere
lektier hjemme.
I indskolingen ses gerne, at skoleugen er ens alle dage - f.eks. 8.00 - 13.30. På mellemtrinnet og udskolingen må
det godt variere.
OJ efterspørger frirum til at handle på forkortet skoledag. SB bakker op om dette.
Pt. mangler renoveringsplan fra ingeniøren.

5

Orientering om Covi-19 situationen – 20 min (OJ)
• Status pt
• Efter nye tiltag om genåbning efter d. 26. maj 2021.
Referat:
Siden sidste møde har 5 drenge været sendt hjem i isolation, men de var ikke smittede.
Tiltagene løsnes op.
Drøftelse af brug af mundbind – skal/skal ikke. Skolens holdning?
Drøftelse om forældres adgang ind i skolen, nu hvor der løsnes op. Opfordring til at se på tiltag, som ”vi” lærte
under corona.

6

Bestyrelsens kommende arbejdsår- 15 min (LJ)
• Møderække/kalender (der er et forslag)
• Ad hoc deltagelse fra Alslev og Jacobi?
• Hvilke medarbejdere sidder i bestyrelsen?
Referat:
Møderække
Forslaget er at skifte mellem mandag, tirsdag, onsdag mødedage.
Skal der holdes SB-møder hver måned? Ja – møder kan aflyses.
Decembermødet skal flyttes september.
Der skal lægges et møde i februar måned.
Ny møderække fremsendes.
Forældremøder i august
Lis og Lars J dækker dem, de kan - herefter spørges andre SB medlemmer ad.
Elever og forældre fra Alslev og Sct. Jacobi på nuværende 6. årgang var tirsdag d. 14/6 inviteret til at besøge
skolen - rundvisning.
Elever og forældre fra Sct. Jacobi på nuværende 7. årgang og 8. årgang var inviteret til at besøge skolen d. 16/6.

7

Meddelelser – 20 minutter
1.
Ledelsen
2.
Formand
3.
Elever
4.
Bestyrelsens øvrige medlemmer
Referat:
Ad 1)
Bommen er bestilt.
Cykelstien. Tilbud 1 på arbejdsløn er kommet - ca. 40.000,- kr. Fredag d. 17/6 modtages tilbud 2.
Der har været afholdt dialogmøde med politikere - fint Teams møde!
SFO-gruppen har været sammen. Der er lavet en plan, som starter op lige i det nye skoleår.
Ad 2)
Intet at bemærke
Ad 3)
Intet at bemærke

Ad 4)
På dialogmødet blev skolepraktik omtalt
8

Eventuelt – 5 min (LJ)
Referat:
Kantine - Forventer fortsat i gang efter sommerferien. Der arbejdes med et nyt kantinesystem, hvor der kan
bestilles over nettet.

9

Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
Børns trivsel efter covid-19, skal vi drøfte det? Trivselsmålinger er gennemført, men rapporterne er først klar, når
undersøgelsesperioden er slut i hele landet.

Ref. v/ Lars
Møderække:
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

