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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 10.10.19 kl. 19.00 
på Dalgasskolen 

 

Til stede: Karina, Morten, Kristina, Rasmus, Bodil. Suppleanter: Henrik. Elever: 

Matilde fra Dalgasskolen og Signora fra Blåhøj Skole 

Gæst: Charlotte Skipper 

Fraværende: Susanne, Tina, Lotte, Ellen, Lise, Peter, Thomas 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Dalgasskolen: 

- Elevrådet har drøftet gode frikvarterer: 

o Kun i Knuden for at købe, ikke for at snakke. 

o Ønske om at være inde i frikvarterne og benytte telefoner og 

bordfodbold/bordtennis. Ønske om adgang til den store legeplads. Ønske 

om at kunne bruge cykler i frikvarteret og bruge multibanen. 

- Ønske om halvtag ved busserne. 

- Usikkerhed om, om man må have mad med ud i frikvarteret. 

 

Blåhøj Skole: 

- Brug af svævebanen – ønske om regler, der kan hænges op. 

- Mikropatruljen skal holde møde angående deres funktion. 

- Plakatkonkurrence med emne om fred i verden i samarbejde med Lions Club. En 

elev vandt 200 kr. til sig selv og 800 kr. til skolen. 

 

Der arbejdes med Edison på begge skoler i denne uge. Emnet er værdifulde 

fællesskaber. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

Hilsen fra Susanne – hun har det godt. Hun har været på Dalgasskolen på besøg i dag. 

 

Tilbagemelding i forhold til SFO-skrivelse om cykling 

- Der blev læst op fra skrivelsen. 

- Cyklistprøve i tirsdags. Det gik godt, men vi kender endnu ikke resultatet. 

 

Lederevaluering og trivselsmåling 

- Alle medarbejdere skal besvare en lederevaluering og trivselsmåling. Der er 

sidste frist for besvarelse i dag. 

 

Medicin-givning 

- Der har været et punkt på MED i forhold til de børn, der får medicin i 

skoletiden. Der udarbejdes retningslinjer af en arbejdsgruppe bestående af 

Charlotte, Ann og Jesper Meier. Retningslinjerne skal give tryghed i forhold til 

medicin-givning på skolerne. 
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Trivsel i Fællesskolen 

- Der arbejdes på alle skolerne med trivsel. Opgaven ligger hos ressourceteamet, 

og Betina står for det, men det skal bredes ud til ledelsen og personalegruppen. 

Projektet tager udgangspunkt i, hvad de voksne skal være gode til, for at kunne 

lærer børnene om trivsel. Punktet sættes på det næste personalemøde d. 5/11. 

 

 Morten, Tina og Bodil er tilmeldt dialogmødet den 23.10.19 om praksis i forhold 

til den nye Børne- og Ungepolitik (Morten er blevet forhindret, men han forsøger 

at finde en anden til at deltage). 

 I mandags var Helene, Peder og Bodil på kursus angående vikardækning i Aula. 

 Læreruddannet praktikant starter i uge 43 og 4 uger frem på Dalgasskolen. 

 Til morgensang i tirsdags viste 5A nogle flotte malerier, som de har arbejdet med i 

billedkunst. Der er taget udgangspunkt i malerier lavet af en japansk kunstner. 

 I forhold til den nye specialklasse Phi har vi brugt det beløb, som var afsat til 

etableringen. Vi modtager pengene fra skoleafdelingen. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

 Tina, Ellen og Morten deltog i budgetmøde. 

 Skole og forældre har sendt nyhedsbrev ud. 

 Rart at læse, at Charlotte kan og vil fortsætte i Blåhøj. 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 

- Lise har meldt sig ind i dagtilbudsgruppen, som ønsker at skabe et privat 

dagtilbud i Blåhøj. 

- Karina er meldt ind i støttegruppen for Blåhøj. Dog er hun først aktiv, når hun 

fratræder skolebestyrelsen. 

- Støttegruppen havde samlet penge ind til en gave til personalet på Blåhøj 

Skole. Støttegruppen holdt tale efter morgensang for elever og personale den 4. 

oktober (i anledning af Lærernes Dag d. 5. oktober). Personalet modtog en 

gave, og eleverne fik en flødebolle. 

- Støttegruppen afholder møde med ledelsen d. 21. oktober for at klarlægge 

deres funktion. 

- Dejligt med erkendtlighed fra støttegruppen. Det blev værdsat af personalet. 

- Der afholdes motionsdag i morgen på begge skoler. 

- Begge skoler deltager i Spil dansk Dag den 29. oktober. 

- Børnehaven har været i teateret og se ”Stor, større, størst”. 

 

 

Pkt. 5 Budgetopfølgning 2020  

Budgettet til dato blev gennemgået. Der mangler nogle refusioner, men der er også en 

del, der køber til fagkonti sidst på året. Det vurderes, at det ser fint ud på nuværende 

tidspunkt. 

 

Høringssvar om kommunens budget skal afleveres senest 28.10. 

- Der er indgået budgetforlig i kommunen. Det er sendt ud i dag. 

- Budgetforliget sendes ud, og der indsamles inputs til høringssvar. 
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Pkt. 6 Forældreinformation om Aula og ny hjemmeside - bilag 

Der er sendt forældreinformation ud. 

Fremvisning af ny hjemmeside – dalgas-blaahøj.aula.dk 

 

Pkt. 7 Hvordan kan vi profilere Blåhøj Skole? v/Charlotte Skipper 

Oprette Facebook-side pr. 1.11.19 

- Der arbejdes på at oprette en Facebook gruppe for Blåhøj Skole, så vi kan 

sprede de gode historier. 

 

Møde angående profilering 
- Der har været møde mellem skoledelen og ledelsen om skolens fremtid. 

- Der er fokus på den gode historie – også i medierne. 

- Ordblinde-Camp. 

- Blåhøjs Skoles Støttegruppe. 

- Blåhøj Skoles dag d. 12. november. Nuværende, kommende og mulige 

forældre inviteres til et besøg på skolen. Der gives information om 

skoleindskrivning, og der skal være værksteder, hvor man kan få indblik i, 

hvad skolen kan. 

 

Personaledelen har været vanskelig grundet processen. Der er lavet procesplan for 

afskedigelser. 

Dagtilbudschefen har været på besøg med nogle fra teknisk afdeling. Der laves forslag 

til, hvad der kan omfattes af en evt. lejekontrakt, et salg eller andet. 

Skolen har håndsret på det inventar, der kan anvendes andre steder. 

Ann og Rasmus er i gang med oprydning og indretning af området i festsalen. 

Der er åbnet op for vedligehold igen – det bliver gjort i uge 42. 

 

Pkt. 8 Udsat fra sidste møde: Orientering om trivselsundersøgelsen foretaget blandt 

elever foråret 2019 

Resultaterne præsenteres. De har været drøftet på afdelingsmøder, og der er udvalgt 

punkter af interesse. 

De enkelte teams vurderer, hvad der giver mening for dem at arbejde med. 

 

Pkt. 9 Godkendelse af Årets gang i skolebestyrelsen 2020 – bilag 

Fælles bestyrelsesmøde med Præstelundskolen i maj eller august. 

- Ledelsen retter henvendelse. 

 

Kvalitetsrapporten flyttes frem til mødet i december. 

 

Forberedelse af dialogmøde 2020 – punkt til mødet i april. 

 

Valg til skolebestyrelsen i løbet af foråret. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

Karina og Henrik deltager ikke på næste møde. 

 

 


