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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 11.09.19 kl. 19.00 
på Blåhøj Skole 

 

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

Suppleanter: Thomas, Henrik. Elever: Matilde og Signora 

Specielt indbudt: Charlotte Skipper 

Fraværende: Lotte 

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Signora fra Blåhøj Skole:  
Der er valgt formand og næstformand.  

Det var en god skolestart, fordi vi fik lov at indvie den nye svævebane. Der var dog 

mange hvepse.  

Elevrådet har efterlyst regler for brug af mikrobølgeovnen. 

Der ønskes flere blæsere til klasserne.  

Der er talt om et skolearrangement til svømmehallen. 

 

Mathilde fra Dalgasskolen:  
Der er valgt formand.  

På Knudemødet blev der talt om, hvad Knuden er, og hvad man laver der.  

4. årgang vil gerne have lov at være på sportspladsen.  

Mellemtrinnet vil gerne kunne gå i Fakta. Det kan man ikke få lov til. 

Planer for brugen af multibanerne laves. 

Vil gerne have, at Knudeboden også har åbent om fredagen.  

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Invitation til dialogmøde 23.10.19 i Remisen. Bodil, Tina og Morten deltager 

- Meget kort periode fra budgetorienteringsmøde til høringsfrist. Høringsvaret 

skal laves inden 08.10.19. Også fra MED . 

- Velkommen til Rasmus – den nye pedel på Blåhøj Skole. Farvel og mange tak 

for samarbejdet til Ejnar, som har hjulpet siden sommerferien. 

- Der er fokus på elevfravær i hele landet. Der skelnes mellem sygdom, lovlig 

fravær og ulovlig fravær. Der følges op på det, hvis enkelte elever har et stort 

fravær. Dette gøres i samarbejde med den socialfaglige medarbejder. Børnene 

deltager i møder sammen med forældrene, når der afholdes møder omkring 

fraværet. 

- Børne-ungepolitikken er vedtaget og tages op på afdelingsmøder. I denne 

måned er der fokus på ”Elevernes stemme skal høres”. Det skal synliggøres – 

hvordan inddrager vi børnene på skolen? 

- Svævebanen på Blåhøj Skole er indviet. 
- Den nye kommunale rygepolitik er vedtaget. Der vil blive orienteret om det på 

skolerne. 
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- Juleferien. Enkelte skoler har omlagt nogle dage i forbindelse med julen. 

Dalgasskolen og Blåhøj skole følger kommunens ferieplan uden at omlægge 

noget. 

- Aula. Hjemmesiden arbejder Kristina Andersen med at få op at køre, så den er klar 

til uge 43. Der ryddes op i Skoleportens dokumenter og tages stilling til, hvilke 

ting, der skal med over på den nye hjemmeside. Erstatningen for intra med 

forældreintra, elevintra og personaleintra venter vi spændt på at få op at køre. 

Erfaringerne fra andre skoler, hvor man allerede bruger Aula, er positive. 

- Registrering af krænkelser: Erik Hausted fra kommunens forsikringsafdeling har 

været på Dalgasskolen for at fortælle om X-net, hvor personalet skal indberette, 

hvis de er udsat for krænkelser. I næste uge kommer han til Blåhøj. 

Fastholdelsesskemaet skal fortsat udarbejdes i papirformat. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Skole og forældre har skrevet om, at kommunerne skal spare mindre end først antaget. 

De opfordrer til, at skolebestyrelserne i deres høringssvar opfordrer til, at der bliver 

brugt penge, så besparelser ud på skolerne reduceres. Der ligger formuleringsforslag i 

det fremsendte materiale. 

Skole og forældre har udgivet en bog til nye forældre. Den kan være god som 

inspiration til næste års møder. Morten sørger for, at den bliver købt. 

 

Pkt. 4 Bordet rundt – herunder forældremøderne 

 På forældremøder er den nye børne-ungepolitik blevet præsenteret, og der har 

været en snak om, hvordan den skulle forstås. Mange forældre giver udtryk for, at 

den er let at forstå. Er der ikke flere bilag til den? Forældre til børn med særlige 

behov vil gerne have en mere fyldestgørende og mere uddybende politik. Hvor er 

kommunens ansvar i børne-ungepolitikken? Ønsker en mere tydelig ramme. 

 Når der næste gang er valg til skolebestyrelsen, skal der findes en erstatning for 

Karina, som ikke har børn på Blåhøj Skole mere. 

 Anbefaler skolebestyrelsen at børn selv cykler i skole? SFO Dalgasskolen har 

skrevet ud til forældre omkring det sikre i, at små børn selv cykler i skole. 

 Er der overvejelser om at skrive et princip omkring forældre, der har forbud mod 

at kontakte deres barn? 

 Personalemødet i sidste uge: Ledelsen læste deres personlige ledelsesgrundlag op 

for personalet. Derefter arbejdede personalet med deres egne overvejelser omkring 

hvad man gerne vil huskes for. 

 

Pkt. 5 Blåhøj Skole og Kernehuset – status af byrådsmødet 

På byrådsmødet den 9.9. besluttede byrådet at lukke Kernehuset fra årsskiftet 2020. 

Skolebestyrelsen havde til mødet bedt om spørgerunde – Morten og Lise stillede 

spørgsmålene.  

 

Debat om processen og byrådsmødet – også forundring over de svar, der blev givet. 

Beslutningen giver anledning til spørgsmål, som Charlotte og Susanne skal arbejde 

videre med. Der er inviteret til møde med Rasmus Byskov, et møde der forhåbentlig 

giver svar, så vi kan komme videre. 

Der blev sendt information ud til forældre tirsdag – der vil også fremover blive sendt 

ud i passende mængde. 
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 Hvordan skal det forstås med de 75 elever? Her skal vi være nysgerrige. 

 Det er en udfordring for lokalsamfundet, at Kernehuset skal lukkes. 

 Personalet er påvirket af situationen, men alle arbejder godt alligevel. 

 Charlotte har været til møde med Merete Vilsen, daginstitutionschefen. 

 Personalet i Kernehuset er blevet bedt om at lave en liste med, hvilke ønsker og 

kompetencer de har. 

 Charlotte arbejder med at finde ud af, hvilke behov og ønsker forældrene har. 

 Charlotte har lavet aftale med børnehaverne i Brande om, at de invitere forældrene 

til møde for at se og høre om børnehaverne i Brande. 

 På mandag holder Blåhøjs udviklingsgrupper møde. 

 Fokus omkring personalet, børnene, forældrene, ledelsen og økonomien. 

 Bygningsvedligehold. 

 I november afholdes informationsmøde omkring skolestart. 

 Som konsekvens af byrådets beslutning beslutter skolebestyrelsen, at vi ikke 

længere skal have rullende skolestart på Blåhøj Skole. 

 Tirsdag blev der sendt information ud til forældre og personale omkring 

beslutningen om at lukke Kernehuset. Ledelsen vil løbende orientere om den 

videre proces. 

 

Pkt. 6 Motorisk screening v/Rasmus Madsen 

Rasmus har arbejdet med motorisk screening i 0.årgang de sidste 2 år og fortsætter 

også med det i dette skoleår. Kan vi hjælpe børnene til at få en bedre skolegang ved at 

have fokus på deres motorik. Rasmus tester en lille gruppe børn ad gangen. Personale 

og forældre får herefter en tilbagemelding med forslag til, hvad man kan øve hjemme 

og i skolen. Vurderes ud fra 4 niveauer. 

Rasmus tester nuværende 1.årgang til foråret for at se børnenes udvikling. Specielt på 

Faglig Fordybelses Fredage har man arbejdet med disse ting. 

Der er interessant at undersøge, om det har en betydning for børnene, hvilke 

børnehaver de har gået i.  

 

Pkt. 7 Orientering om trivselsundersøgelsen foretaget blandt elever forår 2019 

Udsættes til næste møde 

 

Pkt. 8 Forældreinformationsaften: MoMo, Aula, sociale platforme 

Punktet udsættes.  

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Afbud fra Tina til næste møde. 

 

 


