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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 11.01.22 kl. 19.00 
på Dalgasskolen i Spisestuen 

 

Til stede: Lise, Tanja, Morten, Diana, Brian, Kirsten, Rasmus, Bodil, Susanne.  

Fraværende: Peter, Ellen, Anne Marie, Maja 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Der er ingen elever til stede i aften, da der grundet restriktioner ikke har været afholdt 

elevrådsmøder på skolerne. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Umiddelbart før jul blev alle elever i almenklasserne sendt hjem til hjemme-

undervisning. Enkelte elever var i nødpasning, og her havde pædagogerne opsyn 

med dem. Det blev en anderledes måde at gå på juleferie på, da ugen blev forkortet 

med 3 skoledage. De to første dage efter nytår foregik også som fjernundervisning. 

 Vi er kommet godt i gang på skolerne efter juleferien. Eleverne opholder sig 

klassevis indendørs og årgangsvis udendørs. 

 På begge skoler er der tildelt toiletter og indgang for hver årgang. 

 Der testes tirsdag på Dalgasskolen og torsdag på Blåhøj Skole, og så sendes der en 

hjemmetest med hjem, som eleverne skal bruge ca. midt i ugen. 

 Personalet skal vise coronapas til ledelsen i løbet af de først 14 dage. 

 På Dalgasskolen har man valgt at udsætte opstart af læsekursus for 0.-2. årgang til 

omkring påske. Dog starter 3. årgang læsekursus i næste uge, da de har mulighed 

for at gøre det klassevis med to hold i hver klasse. 

 Næste personalemøde afholdes den 7. februar med et oplæg fra Center for digital 

Pædagogik omkring ”Den unge online kultur” og Digital dannelse. I foråret vil der 

være et SSP-arrangement for mellemtrinnet fra Artium, Dalgasskolen og Blåhøj 

Skole omkring samme emne. Et tilsvarende arrangement havde vi for et par år 

siden, og her havde vi et forældrearrangement om aftenen med oplæg fra Center 

for Digital Læring. 

 Ledelse og læringsvejledere har i dag været til et arrangement omkring lærings-

fællesskaber/vidensdeling. 

 Peter pedel har valgt at gå på pension fra 1. februar, og der er ansættelsessamtaler 

om stillingen på torsdag. Der er kommet mange ansøgninger. 

 Heidi Overgaard går på barsel den 7. marts, og hendes vikar bliver Jesper 

Andersen. Vi er glade for at få Jesper tilbage som lærer på Dalgasskolen igen, efter 

han i halvandet år har været tilknyttet skoleafdelingen. Siden sommerferien har 

han dog været halv tid på Dalgasskolen som hjælp i ledelsen og halv tid på 

forvaltningen. 

 Der er ansat en ny lærer på Blåhøj Skole – Karen – som bl.a. er musiklærer, og 

hun starter op med morgensang klassevis her efter nytår. 

 På begge skoler er vi i gang med skoleindskrivning. 
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Pkt. 3 Bordet rundt – herunder nyt fra formanden 

 Der blev spurgt ind til, hvor man er i forhold til forslaget om en ny skolestruktur i 

Brande. Der tages stilling på byrådsmødet den 31. januar, og hvis den nye 

skolestruktur vælges, skal det vedtages senest 1. marts. 

 Forældre har givet udtryk for, at hjemmeskole i 0.klasse blev oplevet meget 

positivt. Man kunne mærke, at elever og personale har prøvet det før. 

 Der er ekstra rengøring på både Blåhøj Skole og Dalgasskolen i forbindelse med 

opstarten her efter nytår. 

 Det fungerer godt med opdelingen af områder og døre i forbindelse med 

restriktionerne. 

 SFO er kommet godt i gang efter juleferien med de restriktioner, vi er underlagt. 

 Personale, der er på KRAP-kursus, har deltaget i kurset virtuelt. 

 

Pkt. 4 Kvalitetsrapport til gennemsyn og godkendelse. 2 bilag om Dalgasskolen er 

vedhæftet og bilag om Blåhøj Skole udleveres på mødet. 

Kvalitetsrapporten er i år anderledes end tidligere. Den består af en data-del (som 

forvaltningen har leveret) og en prosa-del. Prosadelen består af ca. en halv side med et 

fælles emne for alle skoler i kommunen: 

”Hvordan sætter skolen fokus på at skabe læringsmiljø for alle børn?” - en halv side 

med det, vi på skolen mener, at vi lykkes godt med samt en halv side omhandlende 

det, vi er udfordret på. Til sidst har skolebestyrelsen udarbejdet en udtalelse til 

kvalitetsrapporten. 

 

Pkt. 5 Kys-og-kør-banen og trafikforhold (pkt. fra Årshjulet) 

Det er fortsat en udfordring med p-pladsen. Forslag om at der sendes en opfordring til 

forældrene om at passe på på p-pladsen. 

 

Pkt. 6 Debat: En skole uden skæld ud er ikke utopi. Bilag fra Magasinet Skolen er 

vedhæftet. 

Debat om artiklen. Artiklen vedhæftes referatet. På side 2 henvises til hjemmesiden, 

hvorfra man kan linke til podcasts og korte film. 

 

Pkt. 7 Budget 2022. Bilag sendes ud på mandag. 

Budget gennemgået og taget til efterretning. 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

 

 


