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Dalgasskolen/Blåhøj Skole og Artium 
Referat fra fælles skolebestyrelsesmøde onsdag den 20.04.22 

på Artium i konferencelokalet 

 

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

Til stede: Rikke, Susanne, Louisa, Jeanette, Mette, Karin, Søren 

 

Fraværende: Ellen, Peter, Kirsten 

 René, Kenneth, Katia 

 

Forældreinformation: Bodil og Søren 

 

 

Pkt. 1 Status på / fortsat drøftelse af skolebestyrelsen efter 1.8.22 v/Thomas Garsdal 

Der er udarbejdet plan for valgprocedure for kommende valg i den fælles 

skolebestyrelse. Thomas gennemgik planen. Det blev aftalt, hvem der er på valg om 2 

år, og hvem der først er på valg om 4 år. 

 

Pkt. 2 Status på / fortsat drøftelse fælles ledelse efter 1.8.22 v/Thomas Garsdal  

Efter drøftelser i begge skolebestyrelser og begge MED-udvalg er der tilslutning til, at 

der bliver udpeget en fælles administrativ leder. Den, der er udpeget, er Bodil Schulz. 

Med den udpegning vil der skulle ansættes endnu en pædagogisk afdelingsleder på 

Dalgasskolen (vi har jo allerede Betina). Der bliver nedsat et ansættelsesudvalg, der 

repræsenterer medarbejdere, skolebestyrelse og ledelse. Leder af ansættelsesudvalget 

vil være skolechef Thomas Garsdal. Tillykke til Bodil med udnævnelsen. 

 

 

 

Kort pause med smørrebrød. Derefter fortsættes mødet i hver sin bestyrelse: 

 

 

Dalgasskolen / Blåhøj Skole Artium 

1. Godkendelse af timefordelingsplan – 

bilag på mødet 

Timefordelingsplanen for Dalgasskolen samt 

for Blåhøj Skole blev gennemgået og godkendt 

 

1. Godkendelse af timefordelingsplan – bilag 

på mødet 

 

2. Status på vores specialpædagogiske 

tilbud. 

Der arbejdes med at ændre lidt på strukturen i 

forhold til det specialpædagogiske tilbud på 

Dalgasskolen, så man tilgodeser børnene bedst 

muligt. 

I dag har man på Dalgasskolen fået at vide, at 

man får en ekstra kommunal specialklasse for 

autister på skolen. 

 

2.Princip for lejrskoler på Artium. 

 

Bilag blev omdelt og gennemgået. Bestyrelsen 

sluttede op om forslaget. Der bliver indkaldt til 

et møde med klasseforældrerådene, hvor der vil 

ske en gennemgang af principperne. 

Karin laver invitation. Mødet bliver afholdt den 

18.05. 19 - 21 
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3. Opfølgning på spørgeskemaundersøgelse 

Brian har udarbejdet et forslag til spørgeskema 

om emner til drøftelse på forældremøder. 

Skemaet skal besvares af alle forældre. 

Forslaget blev debatteret og ændringer blev 

foretaget.  

Spørgeskemaet sendes i første omgang ud til 

skolebestyrelsen, som lover at svare på 

spørgeskemaet. Derefter sendes det ud til alle 

forældre. 

 

3. Status på specialpædagogiske tilbud 

 

Der bliver i øjeblikket arbejde med vores 

specialpædagogiske tilbud i det kommende 

skoleår. Der er planlagt et ekstra tilbud af mere 

praktisk karakter i udskolingen. Desuden er der 

etableret holddannelser i indskolingen. Ud over 

det nævnte er der 8 specialhold på skolen. 

4. Eventuelt 

Vedrørende Blåhøj Skole: Bestyrelsen er 

indkaldt til et møde med Børne-, Kultur- og 

Fritidsudvalget den 8.6. om skolens fremtid. 

Morten foreslår, at skolebestyrelsen henvender 

sig til udvalget inden mødet for at spørge om 

dagsordenens indhold. 

 

Der er et beskyttelsesrum på Dalgasskolen. 

 

4.Ansættelse af lærere/pædagoger – 

ansættelsesudvalg: 

 

Grundet øget børnetal skal der ansættes et par 

lærere og pædagoger. Vi vil gerne afholde 

samtaler løbende. 

Skolebestyrelsen tilslutter sig, at de får besked 

om dato og tidspunkt. Hvis de vil/kan deltager 

giver de besked 

Til næste møde: Møde med udvalget den 8.6. 

skal på som et punkt. 

 

Eventuelt: SR formulerer brev til Teknisk 

forvaltning. Trafik. 

Ønske om, at affaldsbeholder bliver 

rengjort.  

 

 

Referatet godkendes: 


