


Om skolen:
Blåhøj Skole er en landsbyskole, der ligger mellem Brande og Sdr. Omme.
Det er en skole med børn fra 0. til 6. klasse, og med ca. 80 elever og 16 ansatte. 
På linje med de øvrige skoler i Ikast-Brande Kommune tilbydes der SFO for 
børn fra 0. til 4. klasse.

Blåhøj Skole har fælles ledelse med Dalgasskolen i Brande, og der er et tæt 
samarbejde mellem de to skoler. På Blåhøj Skole har vi en god fagdækning og 
vikaropgaver løses internt i huset af kendte og som oftest uddannet fagpersona
le.

Blåhøj Skole ligger på vejen til alting, så det er et godt udgangspunkt at vokse 
fra. Skolen ligger placeret i grønne omgivelser og råder over et fantastisk ude- 
areal med legeplads, multibane, fodboldbaner, bålhytter, børnekøkkenhave og 
klatreskov.

Blåhøj Skole er en hyggelig skole med festsal, håndværk og designlokale, sko
lekøkken, bibliotek og klasselokaler, hvor de enkelte klasser kan sætte sit eget 
præg. Blåhøj Hallen anvendes til idræt, og også den omkringliggende natur 
inddrages gerne.

Blåhøj Skole tilbyder et trygt og genkendeligt miljø, hvor alle kender alle. Hos 
os går hensynet til det enkelte barn hånd i hånd med fællesskabet. Grundet sko
lens størrelse er det et vilkår, at der er samlæsning på tværs af alderstrin. Soci
alt og fagligt oplever vi, at det er en styrke. Vi gør et stort arbejde for at tilbyde 
et differentieret undervisningsmiljø for den enkelte ind i fællesskabet. På Blå
høj Skole er der et særligt fokus på at styrke læseindsatsen, der afholdes bl.a. 
læsekursus og ”ordblinde camp”. Skolen har tilknyttet et lærings- og trivsels
team bestående af bl.a. læsevejleder, matematikvejleder, 2-sprogs underviser, 
AKT-medarbejder og skolepsykolog.

Her trives nytænkning og traditioner side om side:
Alle børn har en computer, alle klasser råder over interaktive tavler, og børnene 
møder en undervisningsdag, hvor faglighed og bevægelse er to integrerede ele
menter.

Børnene arbejder med entreprenørskab og øver sig i at udvikle nye idéer, gerne 
i værdifuld samskabelse med lokalsamfundet og i processer, hvor teori og 
praksis smelter sammen.

På Blåhøj Skole starter undervisningsdagen med en sang. Morgensangen (hvor 
forældre er velkomne) er en tradition, der hver dag foregår i aulaen, hvor de 
enkeltes stemmer samles til et fælleskor. Det er en bevidst valgt aktivitet, som 
indebærer faglig læring, dannelse og ikke mindst et kendskab til de sange, som 
udtrykker følelser, ny og gammel kulturskat og årstidens skiften.



Dagens gang i skolen:
Undervisningsdagen starter for alle klasser i skolens aula kl. 08:00 til morgen
sang. Herefter går børnene til klasselokalerne. Dagen starter fredeligt med, at 
dagens program og aktiviteter gennemgås, så alle børn er klar til dagen. Visuel 
støtte anvendes.

Undervisningens tilrettelæggelse:
Undervisningen på Blåhøj Skole er tilrettelagt på en sådan måde, at vi forsøger 
at møde barnet bedst muligt på det faglige niveau, hvor barnet er. Nogle klas
ser er samlæste i alle timer, andre i færre lektioner. I de praktisk-musiske fag 
samt idræt vil der som oftest være samlæsning.

Hver dag er der bevægelsesbånd for alle skolens elever. Her vil eleverne blive 
delt op efter enten alder, ønske eller klasse alt efter, hvilke aktiviteter og læ
ringsmål der er for bevægelsesbåndet den pågældende dag.

Det er afgørende for, at barnet får en god undervisningsdag, at det møder ud
hvilet og med energidepoterne fyldt op. På Blåhøj Skole vægter vi derfor også 
god tid til madpakken, så der er indlagt 30 minutters ”spisebånd” i forbindelse
med ”bevægelsesbåndet.”

SFO:
Blåhøj Skoles skolefritidsordningen hedder Kernehuset. SFO-tilbuddet er for 
børn fra 0.-4. klasse. På Blåhøj Skole er der fokus på de gode og trygge over
gange og på, at børnene oplever en helhed i hverdagen. Der er et overlap mel
lem dét personale, børnene kender fra skoledagen, og det personale de møder i 
SFO.

SFO-tilbuddet er den frivillige del af den læringsdag, som børnene tilbydes i 
Fællesskolen. I SFO skal barnet opleve et tilbud, som tager udgangspunkt i bar
nets frie tid, hvor dét kan vælge til og fra. I SFO tilbydes barnet en dag med 
socialt samvær, sjov med andre børn og med voksne der har fokus på børne
gruppens trivsel og udvikling.

Der er aktivitetstilbud, som kreative værksteder, bevægelse, natur / bål, IT, 
bagning, entreprenørskab, ture ud af huset og temaer, hvor børnene fordyber 
sig i og dygtiggør sig på et område. I vores aktivitetsvalg følger vi årets gang.

”Uden mad og drikke duer helten ikke” - i SFO har barnet mulighed for at del
tage i vores morgenmads- og frugtordning.

I feriemoduler og på ”sampasningsdage” samles børnene i Brande. Her oplever 
barnet at være sammen med andre børn fra distriktet i nye omgivelser og med 
andre aktivitetsmuligheder.



En tryg overgang fra børnehave til skole:
Ved overleveringen skal det sikres, at vigtig viden om barnet og dets kompe
tencer formidles videre til skole og SFO. Overleveringen koordineres mellem 
skolen og de afgivende børnehaver. Har der været en særlig indsats omkring 
barnet, er fagpersonalet særligt opmærksomme på, at denne viden videregives.

”Hjernen og Hjertet” er det skriftlige overgangsdokument, som følger alle børn 
fra dagtilbud til skole i Ikast-Brande Kommune. Forældre skal give skriftligt 
samtykke til, at institutionen må videregive oplysninger til skolen.

Nye skolestartere har inden skolestart været på besøg på skolen.
De afgivende børnehaver og skolen koordinerer informationsmøde omkring 
skolestarten.
Skolestarteres l.skoledag: Nye børn møder kl. 9:00 sammen med foræl
drene. Denne dag er en særlig dag, vi gerne vil fejre. Inden opstart modtager 
barnet et informationsbrev om, hvordan denne dag vil forløbe.

Praktisk:
Forældresamtaler: 2 gange om året afholdes forældresamtaler. Vi ser ger
ne, at barnet deltager på disse møder. Fra indskolingen deltager barnets kon
taktlærer. SFO deltager efter ønske og behov.
Forældremøder / forældreråd: 1 gang årligt inviteres til forældremøde i 
klasserne. På mødet vælges forældrerepræsentanter for hver klasse til indsko
lingens forældreråd. Hvert år indkaldes der til forældremøde i forbindelse med 
læse-kursus.
Forældreinformation: På AULA informeres der om aktiviteter generelt og 
om, hvad der sker på de enkelte hold.
Fødselsdage: Når der inviteres til fødselsdag i skolen inviteres enten alle 
fra klassen, eller alle drenge eller alle piger. Husk at informere SFO, når jeres 
barn er til fødselsdag.

Blåhøj Skole 
SFO Kernehuset

Tlf.: 99603800
Tlf.: 99603810 (benyttes i SFO’s åbningstid)

Susanne Rasmussen
Skoleleder Blåhøj Skole og 
Dalgasskolen

Tlf.: 99603800 eller 99603501 
Tlf.: 30310437 
suras@ikast-brande. dk

Charlotte Skipper
Afdelingsleder Blåhøj Skole

Tlf.: 99603811 
Tlf.: 24403049 
chski@ikast-brande.dk
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