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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag den 11.11.19 
på Blåhøj Skole 

 

Til stede: Lise, Morten, Tina, Ellen, Kristina, Rasmus, Bodil, Susanne. Elever: Matilde 

Dalgasskolen og Signora Blåhøj Skole 

 

Fraværende: Karina, Henrik, Thomas, Peter 

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Matilde fra Dalgasskolen:  

Motionsdagen var sjov og udfordrende. O-løb er svær at tyde.  

Frikvartersregler har været på dagsordenen til et Knudemøde: De store elever vil gerne 

være på sportspladsen. 3.årgang vil gerne have flere legeredskaber i deres gård. 

 

Signora Blåhøj Skole:  

Der var en lille skolekoncert i Multihuset, hvor der kom én og spillede på harmonika 

og én, der spillede på kontrabas.  

Der har været musikaften på skolen. Evaluering heraf foretages på næste elevråds-

møde. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Der blev afholdt musikaften på Blåhøj Skole torsdag aften i sidste uge med 

generalprøve om formiddagen.  

 På Dalgasskolen er 6. årgang gået i gang med at øve til skolekomedien. 

 Der tales meget fravær i skolerne, hvor der deles op i lovlig, ulovlig og sygdom 

som fraværsårsager. Susanne ser listerne fra begge skoler igennem efter hver 

måned, og hun har meget fokus på de elever, der har meget fravær. Ved meget 

fravær indkaldes forældrene til en samtale med ledelsen. Her tales der om, hvorfor 

fraværet er så stort, og hvad der kan gøres ved det. 

 Susanne takker for opmærksomheden i forbindelse med hendes fravær. 

 Ikast-Brande Kommune har udarbejdet en ny skolevejsanalyse. Den blev vist for 

bestyrelsen. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Der er lidt nyt vedrørende Blåhøj Skole – det tages op under punkt 9. 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 

Der har været afholdt dialogmøde for bestyrelser om den nye børne-ungepolitik, hvor 

Tina deltog sammen med Bodil. 

Der blev afholdt personalemøde i sidste uge med temaet: Trivsel i Fællesskolen. 

Det var en god oplevelse med skolekoncerten på Blåhøj Skole. 
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Der har været en forældrehenvendelse til en fra bestyrelsen om ugeplaner – 

vedkommende synes, at det ville være en god idé, hvis man gjorde det på den samme 

måde i alle klasser. 

Sidste nummer til musikaftenen på Blåhøj Skole var personalet, der optrådte med et 

flot nummer, som de fik stående klapsalver for. 

 

Pkt. 5 Ønsker til indsatsområder for kommende år 

- Hvordan arbejder vi med børne-ungepolitikken 

Tina, Ellen og Bodil har deltaget i dialogmøder for bestyrelser om børne-unge-

politikken, og desuden har Bodil deltaget i et møde for ledelser. 

Det er en anderledes måde at lave politik på, da den kun fylder en enkelt A4-side og 

består af 8 udsagn med tilhørende billeder. Det har været en spændende proces at 

deltage i møderne.  

På et afdelingsmøde har politikken været debatteret, og her har man specielt taget 

udgangspunkt i udsagnet: Børnenes stemme er vigtig. Hvordan arbejder vi med det, og 

hvordan kan vi yderligere gøre det. Desuden har skolebestyrelsen, i høringsperioden 

fra den blev fremlagt til den blev vedtaget, vist politikken på forældremøderne i 

klasserne og her kunnet modtage kommentarer. 

Det videre arbejde med politikken kan være, at vi tager et tema op på hvert møde og 

debatterer dette tema til bunds – både på bestyrelsesmøder, afdelingsmøder og 

elevrådsmøder. 

 

Pkt. 6 Budgetopfølgning 

Budgetopfølgning blev gennemgået, og bestyrelsen tog den til efterretning uden 

kommentarer.  

På begge skoler og i begge SFO er forbrugsprocenten tilfredsstillende på dette 

tidspunkt af året. 

 

Pkt. 7 Gennemgang af udvalgte principper: Medicinhåndtering - bilag 

Gennemgået og godkendt. 

 

Pkt. 8 Aula og ugeplaner – hvad sker der på den front? 

Der har været inviteret til møder på både Dalgasskolen og Blåhøj Skole, hvor forældre 

kunne møde op, hvis de havde problemer med at komme på Aula. Meget få mødte op, 

hvilket vi tager som et udtryk for, at forældrene har kunnet komme på Aula uden de 

store problemer. Der kommer stadig enkelte henvendelser omkring Aula, som vi 

følger op på med det samme.  

 

Ledelsen har bedt alle team om en tilbagemelding på, hvad man gør i teamet i 

forbindelse med ugeplaner. Vi har bedt om at få belyst personale-, forældre- og 

elevsynspunkter. Sidste frist for tilbagemelding er på fredag. Derefter vil der blive 

taget en beslutning, som vil blive meldt ud til de berørte parter. 

 

På mellemtrinnet kan det være en god ide, at eleverne selv skal lære at søge 

oplysninger omkring lektier. Eleverne skal selv tjekke på Teams, og her kan 

forældrene kigge over skulderen på deres barn. Det kan udgives på Aula som en fil på 

overblikket. 
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For personalets vedkommende har der været udfordringer omkring mulighederne for 

at se vikarskemaer, da det er en anden måde at læse og se det på. Fra og med denne 

uge vil der kun blive lavet vikarskemaer i Aula.  

Alle personalets skemaer er kommet godt over i Aula, så den del fungerer godt.  

Der er udfordringer omkring booking af lokaler – hvor og hvordan skal det foregå, 

men det skal vi nok lære – det hele er jo nyt for os alle. 

 

Skolens hjemmeside er blevet ændret, så der er billeder på hjemmesiden fra begge 

skoler. Mange oplysninger er allerede lagt på hjemmesiden, og de sidste lægges på 

efterhånden, som de bliver udarbejdet. 

 

Pkt. 9 Status på Blåhøj Skole og Kernehuset 

Karina og Morten har været inviteret over i Lystersminde, som havde en forespørgsel 

om skolebestyrelsens holdning til eventuel oprettelse af SFO i Lystersminde. En 

tilbagemelding fra Lystersminde er, at de ikke arbejder videre med at oprette SFO. 

Lise har trukket sig ud af arbejdsgruppen. 

 

Der er lavet en aftale om, at Lystersminde flytter ind i Kernehusets lokaler den 

23.12.19. Susanne og Charlotte mødes med repræsentanter fra Lystersminde i morgen. 

 

På Blåhøj Skole har man fået lov til at lave et lille pigehold med elever med særlige 

udfordringer – specialklassehold. 

 

I morgen afholdes et møde for børn og forældre – både ”nye” børn og nuværende 

børn. Her vil der være forskellige workshops. 

 

Der arbejdes med at oprette en Facebook-side for Blåhøj Skole. Der skal være klarhed 

om fotopolitikken. 

 

Der er etableret en støttegruppe – Blåhøj Skoles venner. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

 

Pkt. 11 Lukket punkt. 

 

 


