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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 2.12.21 kl. 19.00 
på Blåhøj Skole 

 

Til stede: Tanja, Morten, Peter, Ellen, Kirsten, Rasmus, Bodil, Susanne. Elever: Anne 

Marie fra Dlg, Henrietta fra Blåhøj. 

Fraværende: Brian, Lise, Diana 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Henrietta fra Blåhøj Skole:  

Maja er valgt som ny formand og Henrietta som næstformand. 

3.-4. klasse synes, at der skal være en regel i dødbold. Nogle er voldsomme, når der 

spilles dødbold.  

Der planlægges elevrådsfest, og forslag til mad og underholdning modtages. 

Trivselspenge: forslag til hvad der skal købes for pengene modtages gerne. 

3 dødbolde til hver klasse er købt. 

Det var en god skolefest. 

 

Anne Marie fra Dalgasskolen:  

Talte om nogle af de forslag, der var med på sidste møde, og der er fulgt op på dem. 

Knuden ønskede og følgende er gennemført: holde morgensamling fælles i december 

måned, spejle er sat op på toilettet, der er lavet ny plan for pauser. 

Evaluering af motionsdagen: Det var en god og sjov dag på Brande Stadion. Der må 

gerne være flere aktiviteter næste år.  

Skemafri uge i uge 47: Min by på 3.årgang, 4.-5.årgang på blandede hold arbejdede 

med Kenya. 6. årgang lavede skolekomedie. En stor oplevelse at arbejde med kulisser 

og skuespil. Generelt vil børnene gerne have flere skemafrie uger, da det er gode og 

anderledes uger. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Budget 2022: Der er lavet en tidsplan for budget 2022, og det blev fremlagt for 

skolebestyrelsen. Bodil har i næste uge møde med lønkonsulenten omkring 

forventet slutresultat 2021.  

- Der er nu kommet byggetilladelse til den agilitybane, der er bestilt til Dalgas-

skolen. Opførelsen forventes påbegyndt i uge 9. 

- Der har været afholdt skolefester på begge skoler. På Dalgasskolen i år kun for 

6.årgang på grund af den øgede corona-smitte. På Blåhøj Skole efter samme 

koncept som tidligere. Det var gode skolekomedier på begge skoler. 

Generalprøverne var på begge skoler uden besøg fra de andre skoler i Brande. 

- Der har været afholdt klippedag på begge skoler, hvor skolerne er blevet pyntet 

flot op til jul.  

- Luciaoptog afvikles på begge skoler den 13. december. Der tages specielle hensyn 

i forhold til restriktionerne omkring corona. 
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- Corona blafrer igen, og det er med at holde tungen lige i munden, når man skal 

tage stilling til, hvordan man skal reagere, når der er positive tilfælde. 

- På Dalgasskolen er en medarbejder testet positiv for corona, og akutteamet har 

været på skolen og teste nærkontakterne. Der var ikke yderligere positive test. 

- I december måned har man på Dalgasskolen fælles morgensang alle ugens dage – 

også fredag. Knuden havde ønsket fælles morgensang i december, og desuden 

havde de ønsket en fælles julekalender. Begge dele er blevet opfyldt. Hver klasse 

har lavet en låge til den fælles kalender, og de har fået et beløb til at købe ting, 

som en anden klasse kan få glæde af. Lågen med 1. december var blevet pyntet af 

5a, og her blev 4a udtrukket. Lågen med 2. december var pyntet af 3b, og her blev 

1a udtrukket. Fredag udtrækkes 2 låger og mandag udtrækkes 2 låger.  

- Breve med foldere angående skoleindskrivning er gjort klar, og på Blåhøj Skole er 

de også sendt ud. På Dalgasskolen bliver brevene afleveret i børnehaverne første 

arbejdsdag efter nytår. Selve indskrivningen er åben hele januar. 

- SFO på Blåhøj Skole har haft besøg af Tryllestøv – en tryllekunstner, der havde 

dyr med, som børnene også fik lov til at holde, og de var også med til at trylle. 

- Blåhøj Skole planlægger med at tage på skøjtetur i januar. 

- Der er valgt ny AMR på Blåhøj Skole – lærer Malene Nonbo. 

- Der er slået en lærerstilling op på Blåhøj Skole. 

- Skoleledere og TR skal mødes på Skarrildhus vedr. A20. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Intet nyt er kommet til formanden 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 

- 6.klasse på Blåhøj Skole har haft besøg af Søren Brønniche fra Artium med 

hensyn til overgangen til 7.klasse. 

- God skolefest oplever forældre og medarbejder i skolebestyrelsen 

- God klippedag på Blåhøj Skole men da der er meget gammelt julepynt, der er 

smidt ud i forbindelse med oprydningen i kælderen, er der i år købt julepynt ind til 

skolen. 

- Fantastisk skolekomedie og skolefest på Dalgasskolen 

- SFO’en på Dalgasskolen har afholdt julehyggearrangement. Et godt og hyggeligt 

arrangement. 

- Fremover hedder Valhalla Dalgasskolens SFO. 

- Der har været møder for medarbejderne om MED´s høringssvar vedr. forslaget til 

ny skolestruktur i Brande. 

-  

Pkt. 5 Principper til gennemgang – alle 3 vedhæftet: 

- Retningslinjer for brug af film og andre medier 

Forældrene skal gøres opmærksom på følgende: Forældrene opfordres til at 

nedenstående overholdes 

- Princip for flydende klassedannelser 

Det drejer sig om klassedannelser i 0.klasserne. Godkendt  

- Principper for timefordelingsplan 

Det skal betyde, at lærerne underviser i de fag, de har faglige kompetencer i. Ændres 

så det bliver tydeligt. 
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Pkt. 6 Kvalitetsrapport 

Skoleafdelingen laver et dataark for alle skoler.  

Derudover skal hver skole/SFO lave 1,5 A4 side. Det skal indeholde:  

 Politikervalgt tema. Meldes ud i næste uge 

 Tema valgt af skolen – hvad er gjort godt?  

På Dalgasskolen er følgende tema foreslået: ledelse af børnegrupper, særlige indsatser 

for enkelte elever og børnegrupper, læseindsats, skolebestyrelsen ud på 

forældremøder, store og små venner. 

På Blåhøj Skole er følgende tema foreslået: specialhold, samlæsning, gode sociale 

relationer på tværs af årgange 

 Tema valgt af skolen – hvad er en udfordring?  

På Dalgasskolen er følgende tema foreslået: overgang til 7.klasse og forløbet op til, 

inklusion. 

På Blåhøj Skole er følgende tema valgt: Elevtallet på Blåhøj Skole, rekruttering af 

elever. 

 

Kvalitetsrapport 2022 Proces 

 

Dato Indhold 

  

26. oktober 2021 Drøftelse af temaer på Lederforum 

Primo november Frigivelse af data fra Undervisningsministeriet 

23. november 2021  Deadline dagsorden til Børne- og Undervisningsudvalget 

8. december 2021 Børne- og Undervisningsudvalget træffer beslutning om 
temaer 

4. januar 2022 Deadline for skolerapporter 

Januar 2022 Mulighed for udtalelser fra skolebestyrelser til skolens 
rapport 

1. februar 2022 Deadline for udtalelse til skolerapporter 
Deadline for kommunal rapport 

4. februar 2022 Deadline dagsorden til Børne- og Undervisningsudvalget 

23. februar 2022 Behandling af Børne- og Undervisningsudvalget 

7. marts 2022 Behandling i Byrådet 
 

 

Pkt. 7 Godkendelse af forslag til Årshjul 2022 – bilag vedhæftet 

Godkendt. Revideres løbende. 

 

Pkt. 8 Høringssvar om eventuel ny skolestruktur i distrikt Brande 

Formanden har modtaget en henvendelse fra formanden fra Artiums skolebestyrelse 

omkring evt. at lave et fælles høringssvar. 

Ledelserne på skolerne har været samlet omkring forslaget til den nye skolestruktur. 

Her blev man enige om at lave hver sit høringssvar. 

Morten fortsætter dialogen med formanden for Artium. Morten udarbejder et 

høringssvar, som sendes til resten af bestyrelsen for gennemlæsning. 
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Se Børne og undervisningsministeriet: Skolebestyrelsen i Folkeskolen: 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-

ledelse/skolebestyrelsen 

 

Pkt. 9 Skolebestyrelsesvalg 

Der er skolebestyrelsesvalg til foråret. Proceduren omkring valget vil følge samme 

plan som tidligere, hvis det nye forslag til skolestruktur i område Brande ikke 

vedtages. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

Nyt fra formanden udgår fra dagsordenen og indgår under Bordet rundt, som ændres 

til Bordet rundt herunder Nyt fra formanden. 

 

 

https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/skolens-ledelse/skolebestyrelsen
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