Skolebestyrelsesmøde på Lykkesgårdskolen den 21. april 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:
Fraværende: Ida
Dagsorden:
1

Godkendelse af dagsorden – 2 min (LJ)
Referat:
Dagsordenen er godkendt med en tilføjelse om, at Lars L. informerer om en elevsag uden elevdeltagelse - nyt
punkt. (nr. 11).

2

Godkendelse af referat fra d. 23/3 2021 – 3 min (LJ)
Referat:
Godkendt.

3

Præsentation af ny indskolingsleder - 15 min (OJ)
Anne Øbo deltager i dette punkt.
Referat:
Velkommen til Anne pr. 1. maj 2021.
Anne præsenterede kort sig selv og fortalte bl.a. hvor hun pt. arbejder (Thraneskolen). Anne har allerede været
på skolen flere gange og har mødt administrationen samt souschef Karin.

4

Skolebestyrelsens arbejde fremad med nye Jacobi-forældre/elever - 20 min (LJ)
Drøftelse og stillingtagen til antallet af medlemmer i skolebestyrelsen/ holdningstilkendegivelse om
forældrerepræsentationen i 2021/2022. Der er ordinær valg maj 2022.
Referat:
Ifølge VK bliver der ikke nyvalg til skolebestyrelsen, men der må gerne gennemføres suppleringsvalg. Skolen skal
have kontakt med både Alslev Skole og Sct. Jacobi skole for at høre deres interesse i at få et medlem i SB.
Drøftelse
Input fra drøftelse:
- Allerede nu vil det måske være en ide, om nuværende SB medlemmer tilkendegiver, om man ønsker at
genopstille ved det ordinære valg i maj 2022, så der kan sikres kontinuitet
- Skal man overveje forskudte valg - så sikres kontinuiteten. Kræver blot, at forretningsordenen ændres
- Det er en god gestus at invitere forældrene ind fra to skoler (Alslev og Sct. Jacobi) til SB
- Det bør overvejes, om der skal være en fast plads til et medlem fra Alslev Skole? (a la et medlem fra
specialafdelingen tidligere)
Enighed om at byde forældrene velkommen; der er aftalt et møde med Alslev Skole, hvor Ole kan invitere. Ole
henvender sig også til Sct. Jacobi Skole.

5

Orientering om kommende skoleår – 10 min (OJ)
• Personalenormering
• Ny indskolingsleder
• Status på fagfordeling

Referat:
Fagfordelingen er meget langt - der er få ledige timer, men vi har kapaciteten til at løse opgaven, så det er lige
før, at de sidste brikker falder på plads.
Normeringsmæssigt er skolen på plads i forhold til de tildelte midler på lærerområdet - der er kommet en
opsigelse siden sidst. Timerne læses for de fleste timers vedkommende af nuværende lærere, men vi har
forlænget aftalen med en af lærerne, der ville have stoppet, men han er ikke ansat på fuldtid.
Normeringsmæssigt på pædagogsiden vil der - som det ser nu - ske ansættelse.

6

Orientering om Covid-19 situationen – 30 min (OJ)
• Status pt
• Efter nye tiltag om genåbning efter d. 21. april 2021.
Referat:
Covid-19 situation fylder meget med ændringer af skolegang for eleverne, hjemsendte klasser og medarbejdere.
Indskolingen fortsætter med nødskema og med få personaler i hver klasse.
Mellemtrinnet:
4. klasserne møder fortsat på skolen hver dag. På 5. - 6. årgang er de i skole hver anden uge. De klasser, der ikke
er i undervisning på skolen, skal hver dag møde på skolen de sidste to lektioner til ude-undervisning.
Svømning er startet op for både 4. og 5. klasser hver 14. dag. Idræt indføres også i klasserne.
Overbygningen
7. - 8. årgang får idræt på skemaet i de uger, hvor de undervises indenfor. (9. årgang har haft idræt i lang tid på
skemaet). I de uger, hvor der er online-undervisning skal de to årgange møde til ude-undervisning to gange om
ugen i tidsrummet 10.30 - 14.00. Klokken 8.00 - 10.00 er der online undervisning.
Begge 9. klasser er fra d.d. fysisk til stede på skolen til undervisningen og vil også være det i næste uge (mandagtorsdag).
Drøftelse om handleplan for, når der er påvist covid-19 ved næse-test´ne!

7

Princip for hjemmearbejde - 15 min (LJ)
Som led i gennemgangen af skolens principper, er det nu princippet for hjemmearbejde, der skal gennemgås.
Drøftelse om der skal ske ændringer - bl.a. i lyset af en forkortet skoledag.
Princippet kan læses på skolens hjemmeside - tryk her.
Referat:
Enighed om der, at princippet skal ses nærmere igennem.
Mette, Ivan, Ole og Lis er udvalget, der tager fat på at nærlæse - herefter sendes det til medarbejdergrupper
(afdelingsmøder) og så til endelig behandling i SB.

8

Meddelelser – 20 minutter
1.
Ledelsen
2.
Formand
3.
Elever
4.
Bestyrelsens øvrige medlemmer
Referat:
Ad 1) Der har været møde vedr. tidspunktet for flytningen af specialafdelingen til Sct. Jacobi Skole, da
tidspunktet er rykket; det afsted kom, at skolen har ansøgte om 2 pavilloner; dette blev dog afvist forleden dag.
Ny løsning afsøges lige nu.
Ad2) Referat fra møde i Varde By, tirsdag d. 20-04-2021.
Den socio-økonomiske tildeling til Sct. Jacobi skole indstilles til at blive delt mellem Frello og Lykkesgårdskolen det betyder 0,7 stilling på Lykkesgårdskolen.
De ønsker, der er til bygningsmæssige ændringer, bliver imødekommet af VK.
Fordeling af under-/overskud fra Sct. Jacobi Skole fordeles mellem Frello og Lykkesgårdskolen. Pt har Sct. Jacobi
Skole overskud.
Hyppigheden af møder i Varde By gruppen sættes op!
Spørgsmål: Videoer fra klasser til klasser - Der er gået GDPR i det, så det bliver ikke til noget.
Ad 3) 9. årgang laver projekt pt.
Ad 4) Se punktet eventuelt!

9

Eventuelt – 5 min (LJ)
Referat:
OJ: der er muligvis midler på vej til elevrådet til et trivselsforløb.
Cykelsti langs Sønderhaven - hvor langt er det? VK vil betale materialer; hvordan skaffes ”arbejdskraft” til at få
det udført.
Bom ved Hallen. Den er bestilt.
Dannelsestrappen skal lige en gang rundt om lærerne og herefter til behandling i SB

10

Punkter til næste møde – 5 min (LJ)
Referat:
Planen er, at næste møde er fysisk på skolen, hvis det er er muligt!

11 Orienteringspunkt uden referat
Ref. v/ Lars L.
Møderække:
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
- Dannelsestrappen - hvordan er det gået?
- Forældreskrivelse fra SB til nye forældre
- SFO udvalg (mere spændende aktiviteter i sfo´en)

