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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 10.12.19 kl. 19.00 
på Dalgasskolen 

 

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

Thomas, Henrik. Elever: Matilde og Signora 

Fraværende: Ellen, Lotte 

Gæst: Lærer Jesper Andersen  

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Mathilde fra Dalgasskolen: 
Mathilde var ikke med til sidste Knudemøde på grund af arbejdet med skolekomedie. 

Hun ved dog, at der har været punkt omkring legeredskaber til udeområderne. 

 

Signora fra Blåhøj Skole:  
Der har været afholdt 2 elevrådsmøder siden sidst.  

Evaluering af skolekoncert: Der var blandede tilbagemeldinger.  

Evaluering af Musikaften: Det var en rigtig god aften.  

Evaluering af klippedag: Det var en god dag. Der var forslag til tegneaktivitet i et 

værksted. 

Der afholdes elevrådsfest den 23. januar – der bliver snakket om festen til hvert 

elevrådsmøde, for at planlægge festen bedst muligt. 

Man vil gerne have strøm i svævebanen. Det sker ikke! 

Der mangler tennisbolde. 

Der mangler en bænk i busskuret, så der er mulighed for at vente i tørvejr. 

Regler til dødbold – spørgsmål fra SFO. 

Ønske om bordtennisborde og bordfodboldborde. Susanne undersøger, om der er 

nogle til overs på Dalgasskolen. 

 

Pkt. 2 Kvalitetsrapporten: Delelementer gennemgås af Jesper Andersen, og der laves 

udtalelse fra skolebestyrelsen 

Jesper og Bodil arbejder på at få udarbejdet kvalitetsrapporten. Opmærksomhed på, at 

kvalitetsrapporten er bagudrettet. Denne gang er der dog en undtagelse, nemlig når 

arbejdet omkring implementeringen af den nye børne-unge-politik skal beskrives – der 

skal man være fremadrettet. 

Jesper slog ned på forskellige punkter: trivsel, resultater af nationale test. 

Skolebestyrelsen skal lave et høringssvar til kvalitetsrapporten. 

Jesper havde lavet et forslag til nogle af de ting, man kunne tage udgangspunkt i 

og/eller bruge som inspiration til høringssvar: 

Dalgasskolens specialklasser 

Positive resultater i Blåhøj. Godt resultat set i lyset af den øgede samlæsning, og at en 

enkelt klasse har haft mange matematiklærerskift grundet læreres pension og ønske 

om andet job. 
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I Blåhøj, som er en lille skole, vil en enkelt elev få procentvis større betydning. 

Gør opmærksom på hvad konsekvenserne af de kommunale besparelser betyder og 

kan komme til at betyde fremadrettet for kvaliteten af undervisningen. 

Samarbejdet med Præstelundskolen – hvad kan vi i fællesskab gøre for at børnene får 

bedst mulig fagligt udbytte. Hvordan får vi mest livsduelige mennesker ud i den anden 

ende. 

I dette års nationale kvalitetsrapport er der stor fokus på overbygningen, karakterer og 

ungdomsuddannelserne. Vi får en ”light-udgave”, da vi ikke har overbygningsklasser. 

Vigtigt fortsat at have en undersøgende tilgang til, hvordan vi får de bedste resultater – 

livsduelige mennesker med gode faglige og sociale kompetencer. 

Skolebestyrelsesmedlemmerne sender yderligere forslag og kommentarer til ledelsen 

gerne inden jul. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Der har været afholdt skolefest på Dalgasskolen med en rigtig god skolekomedie. 

 Her i december afholdes der samlinger på begge skoler hver morgen med 

forskellige juleting. 

 Der afholdes Luciaoptog på begge skoler på fredag. 

 Der er ansat en barselsvikar på Dalgasskolen med start 17. januar 2020. 

 På Blåhøj Skole er der ansat en lærer til at undervise det nye specialhold. Elin skal 

være pædagog på dette hold. 

 Sidste skoledag er den 19.12.19 – der er kirkegang på begge skoler som vanligt. 

 Vi har fået mulighed for fortsat at have de tre flexjobbere på Dalgasskolen ansat, 

om end på nedsat tid – det er alle meget glade for. 

 På Blåhøj Skole er Kernehuset ved at lukke ned. Det private tilbud Solstrålen 

flytter ind i lokalerne fra 23.december. 

 De kommende børnehaveklasser er nu indskrevet. Det ser ud til, at der bliver ca. 

22 elever i klasserne på Dalgasskolen og 7 elever på Blåhøj Skole. 

 Rasmus pedel tager på Dalgasskolen tirsdag og torsdag. Resten af tiden er han på 

Blåhøj Skole. 

 Sidste år blev der lavet en forældretilfredshedsundersøgelse. Der bliver i 2020 

lavet en national tilfredshedsundersøgelse. 

 Det første spadestik til den nye skole – Artium - er taget, og 5.årgang fra 

Dalgasskolen var med til arrangementet. 

 Dalgasskolen har haft besøg af Arbejdstilsynet. Fået 2 straks påbud vedr. 

svejseanlæg samt udluftning på pedelværksted. Det er der taget hånd om. 

 

Pkt. 4 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Der er kommet en invitation fra Skole og forældre – den 28. marts i Aarhus. 

 

Stor ros til skolefesten på Dalgasskolen. 

 

Pkt. 5 Bordet rundt 

 En forældre har ”arbejdet” til skolefesten. Forplejningen kunne måske være bedre. 

 Hvis man oplever udfordringer omkring Aula, kan man rette henvendelse til Bodil 

Schulz, som vil undersøge, om der kan gøres noget ved det. 

 Klippedag på Blåhøj Skole var en meget god dag, og der jules på skolen. 
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 Der har været en god skemafri uge på Dalgasskolen. 

 Man har sagt farvel til 3 studerende i Valhalla. 

 Det ville være rart, hvis flere børn havde deres forældre med til skolefesten. Måske 

kunne skolebestyrelsen på årets første forældremøde opfordre til, at forældrene 

følges med deres børn. 

 

Pkt. 6 Gennemgang af kommende års budget 

Udsat til næste møde, da budget 2020 ikke er helt på plads endnu. 

 

Pkt. 7 Børne-unge-politikken: ”Børn skal mærke at livet er stort” 

- Hvad forstår man ved det udsagn? 

- Hvordan kan skolerne understøtte og arbejde med det? 

- Hvad kan ses? 

Forskellige udsagn: 

Der skal være højt til loftet. 

Når vi arbejder i et fællesskab 

Når vi har nære relationer men også relationer udenom 

Når vores børn lykkes. 

Når man mærker, at man kan noget nyt. 

Når man mestrer noget positivt. 

Når man tør stille sig op foran en forsamling og sige noget. 

Når man står på scenen og får publikums bifald. 

Når man er på lejrskole og får oplevelser sammen. 

Når forskelligheder mødes og man oplever, at det giver styrke og sammenhold 

Når man er klar til at gå ud i den store verden. 

Morgensamlinger og fællessamlinger 

Det er en helhed af det hele. 

Når vi lytter til børnene og viser, at vi har lyttet til dem. 

At man er inkluderet i et fællesskab 

Alle skal føle sig en del af et fællesskab. Man skal føle sig værdifulde. 

”At gøre den lille skole stor” – på Blåhøj Skole er alle kendt af alle. 

At forene livet uden for skolen med skolen – at besøge hinanden privat. At det giver 

værdi for en. 

Når man kan sige: ”Kan du huske?” 

 

Der arbejdes videre på afdelingsmøder og elevrådsmøder. 

 

Der var forskellige forslag fremme om, hvordan de forskellige udsagn kan gøres 

synlige på skolerne. 

 

Pkt. 8 Bekendtgørelse vedrørende elevfravær - bilag 

Der skelnes mellem lovlig fravær, ulovlig fravær og sygdom. 

En gang om måneden gennemgår Susanne listen over fravær, og ved meget fravær 

bliver der reageret fra skolens side. 

 

 Ved 15% ulovlig fravær eller mere på et kvartal skal der rettes henvendelse til 

kommunen, som så kan fratage familien børnefamilieydelsen.  



Dalgasskolen 
Elmeallé 2B 

7330 Brande 

Blad nr.:  13-12-2019

   

 Ved for stort fravær vil forældrene blive indkaldt til møde på skolen, hvor de vil få 

at vide, at det er deres ansvar, at deres barn kommer i skole. Der laves 

underretninger ved for stort ulovligt fravær, hvis mødet på skolen ikke giver 

ændringer. 

 

Dette bilag kommer på MED efter nytår og derefter sendes det ud til forældrene. 

 

Pkt. 9 Trivsel i fællesskolen – orientering v/Susanne 

Vi har i Ikast-Brande Kommune mange kompetencer og viden omkring arbejdet med 

trivsel. 

Vi vil gerne have en fælles tilgang og et fælles fokus på kompetencer og mestring i 

forhold til det arbejde. 

De enkelte teams omkring klasser og årgange har udvalgt netop deres tema og vil med 

hjælp fra læringsvejlederne gå i dybden med arbejdet. Personalet oplever, at det er et 

spændende projekt at arbejde med. 

 

Pkt. 10 Forældreinformation i Aula, MoMo m.v. 

Der sendes nyhedsbrev ud til forældrene omkring ovenstående.  

Der er en forventning fra ledelsens side om, at forældrene får den nødvendige 

information. Det aftales med den enkelte klasses/årgangs forældre, hvordan forældrene 

informeres. Læringsmål og årsplaner kan til enhver tid hentes i MoMo. 

 

Pkt. 11 Eventuelt 

Alle ønskes en rigtig glædelig jul. 

 

 


