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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 13.08.19 
på Dalgasskolen 

 

Til stede: Karina, Lise, Morten, Tina, Peter, Ellen, Kristina, Rasmus, Bodil, Susanne. 

Suppleanter: Thomas, Henrik. 

Fraværende: Lotte 

 

Forældreinformation: SR 

 

Pkt. 1 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Budgetopfølgningsmøde er flyttet til torsdag den 3.10. om aftenen. Der sendes 

yderligere oplysninger, når vi ved mere. 

- Rolig skolestart på begge skoler. På Blåhøj Skole blev den nye svævebane indviet 

første skoledag, hvor den røde snor blev klippet, og alle børnene fik lov at prøve 

svævebanen. På Dalgasskolen var hele skolen samlet i aulaen til fællessang. 

- I dag har borgmesteren været på besøg på Dalgasskolen. Borgmesteren besøger 

alle institutioner i kommunen på skift. 

- Pedellen på Blåhøj Skole har sagt sit job op. Der er ansat en midlertidig pedel i 

nogle timer om ugen. Der er lavet et stillingsoplag, og der er kommet en del 

ansøgninger til stillingen.  

- Der er på begge skoler meget engagerede og dygtige personaler. 

- På Dalgasskolen er der startet en ny specialklasse – Phi. Der er etableret og 

indrettet et nyt lokale til klassen. 

- Lotte kan ikke deltage i forældremødet i 2. årgang den 15.08. kl. 17-19 og i 6. 

årgang den 21.08. kl. 17-19. Hvis ingen andre kan deltage, tager personalet selv 

opgaven. Ellen melder sig til at deltage ved 6.årgang den 21.8. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

 Morten takker for opmærksomheden i forbindelse med sin fars dødsfald. 

 Lotte er sygemeldt fra skolebestyrelsen indtil efterårsferien. 

 Morten er blevet kontaktet af en repræsentant fra byrådet. 

 

Pkt. 3 Bordet rundt 

 Flere forældre gav udtryk for, at både børn og voksne oplever en meget god og flot 

skolestart. Der er styr på sagerne. 

 Dejligt at være kommet i gang igen efter sommerferien som personale. 

 Dejligt at bo i Blåhøj og opleve den store interesse og opbakning til Blåhøj Skole - 

også fra de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmerne fra Dalgasskolen. 

 God start på begge skoler. 

 

Pkt. 4 Blåhøj Skole og Kernehuset 

 Evaluering af mødet mandag 

Inden mødet havde Susanne Rasmussen fået at vide, at mødet var en mulighed for 

bestyrelsen for at give udtryk for deres holdninger til forslaget om lukning af Blåhøj 

Skole og Kernehuset. 
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 Status på børnetal 

Kernehuset: 17 børn 

Blåhøj Skole: 76 børn (+ 4 der ruller ind i løbet af skoleåret) = 80 

 

 Høringssvar – input til bestyrelsens skriftlige svar 

Der udarbejdes et høringssvar med fokus på  

- kvaliteten på Blåhøj Skole og Kernehuset 

- hvis der besluttes lukning, skal det ikke trækkes i langdrag 

- spørgsmålstegn ved hvorfor lige nu 

- processen 

- ingen silotænkning. 

-   

Fra de forældrevalgte i skolebestyrelsen udarbejdes der et læserbrev, hvor 

skolebestyrelsen bl.a. anerkender de læserbreve, der har været skrevet i Brande Bladet 

vedrørende den eventuelle skolelukning. 

 

 Orientering om de forskellige tiltag fra beboerforening m.v. 

Dagsorden for borgermødet med politikerne i morgen blev læst op og debatteret. 

 

Pkt. 5 Fastsættelse af temaer for 2020 

Aula, bevægelsesbånd, motoriske screeninger, begynder tysk/engelsk, ordblindhed i 

fremmedsprog, politik omkring digitale medier, verdensmålene. 

 

Pkt. 6 Udvælge principper til gennemgang i de kommende måneder 

Beredskabsplan, AKT-folder. Desuden er der en del principper, der er fra 2016, og de 

tages løbende op. 

 

Pkt. 7 Fortsættelse af punkt 6 fra sidste møde: Skolebestyrelsens rolle på 

forældremøder i det nye skoleår. 

Der tages udgangspunkt i forslaget til den nye børne- og ungepolitik. 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

 

 


