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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 06.02.20 
på Dalgasskolen 

 

Til stede: Karina, Lise, Tina, Lotte, Ellen, Rasmus, Bodil, Susanne. Suppleanter: 

Henrik. Elever: Matilde fra Dalgasskolen og Signora fra Blåhøj Skole 

Fraværende: Morten; Kristina, Thomas, Peter 

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Mathilde fra Dalgasskolen:  

Har talt om den kommende Knudefest. 

Har talt om, hvordan man kan se, at livet er stort. Der kom mange gode forslag til, 

hvordan man kunne se og opleve det. 

 

Signora fra Blåhøj Skole:  

Har haft en god elevrådsfest. 

Man skal vide, at livet er mere end nu. Mange gode forslag til, hvordan man kunne se 

og opleve det. 

Nye regler for klassebolde mm. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

Status Blåhøj Skole: 

 Solstrålen er kommet godt i gang, og skolen har været på besøg og har budt dem 

velkommen. Der skal på sigt laves mere konkrete samarbejdsaftaler. 

 På skolen sker der fysiske forbedringer – skolen har fået mange ting fra 

Kernehuset, og desuden bliver der malet rundt omkring. 

 Krummerne – det lille specialhold - er startet med Sultan som lærer og Elin som 

pædagog. Der er 4 elever i klassen. Det pædagogiske fokus ligger på  autisme-

spektret. Klassen har lokale i SFO. 

 Lige nu er der 81 børn på Blåhøj Skole. 

 Der har været afholdt møde med støtteforeningen. 

 En lærer er sygemeldt fra tirsdag den 18.februar – der ansættes en vikar for ham. 

 

Nye regler for fravær – konsekvenser og forældrehenvendelser 

Forældre er opmærksomme på ændringerne og spørger ind til, om det er lovlig eller 

ulovlig fravær, når man ønsker at fritage sit barn til ferie eller lignende. 

 

Aula 

Forældrene oplever, at det er let at finde ud af Aula. Men de mangler notifikationer. 

 

Konsekvenser af ny datalov 

Grundet denne er der udfordringer ved at lægge billeder på Facebook. 

 



Dalgasskolen 
Elmeallé 2B 

7330 Brande 

Blad nr.:  07-02-2020

   

 Begge skoler har haft besøg af Kunstrådet fra Ikast-Brande Kommune. De kunne 

se ting, som vi ikke selv ser, når vi kommer på skolen hver dag. Meget interessant. 

Man var imponeret af de mange elevværker på skolerne. 

 På Dalgasskolen er Merna startet som barselsvikar for Sussie. Merna er fra Syrien 

og kan også tolke. 

 Der er ansat ny skoleleder på Østre Skole. På Hyldgårdskolen skal der også snart 

ansættes en ny skoleleder, og kommunens børne-unge-leder skal også erstattes 

snart. 

 Ny timefordelingsplan næste skoleår. 1 ekstra lektion i dansk i 3. årgang, 1 ekstra 

lektion i tysk i 5. årgang, 2 lektioner HDS i 3. årgang, 1 billedkunst i 6.årgang. 

 National trivselsmåling gennemføres i februar-marts måned. 

 Tilfælde af social mobning på Dalgasskolen. Der er fokus på det, og arbejdes  

 med det. 

 Der er styr på arbejdet med påbuddet fra Arbejdstilsynet. 

 De tre flexjobbere på Dalgasskolen er ansat under nye vilkår. 

 

Pkt. 3 TVÆRS-møde onsdag den 10.6.20. Mødet afholdes på Dalgasskolen i ALT kl. 

18.30 til 21. Input til dagsorden. Der er forslag om 

- Hvordan der arbejdes med børne-unge-politikken 

- Hvad er et godt børneliv i Brande 

- Inklusion 

Tværs-samarbejdet i Brande består af skolelederne og institutionslederne i Brande.  

Yderligere forslag tages op på næste møde, og her arbejdes der mere med det. 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 

 3. årgang laver billeder til Dronningen i anledning af hendes 80 års fødselsdag. 2 

elever fra hver kommune inviteres til Kbh. for at overrække billederne. 

 Ny dreng i 0.klasse på Blåhøj Skole er meget glad for at være startet på skolen. 

Både barn og forældre er glade for det. 

 En ansat på Blåhøj Skole har fået kighoste. 

 En dreng på Blåhøj Skole har mødt en mand, som spurgte, han ville med ham 

hjem. Sagen er meldt til politiet. 

 

Pkt. 5 Tema fra børne-unge-politikken: Tilbagemelding fra elevråd om udsagnet: Livet 

er stort. 

Dagens udsagn: Fællesskab er en fælles sag. 

Jo flere goder og rettigheder den enkelte får, jo mere vil det tære på fællesskabet. 

Ansvarlighed. 

Et fællesskab kan godt være 2 og ikke mange. 

Et fællesskab kan godt være over computeren. 

Alle børn skal gerne mærke et fællesskab 

Faglige fællesskaber - at man gør noget sammen - er værdifuldt. 

Skolefester med skolekomedie. 

Hvornår er man ensom, og hvornår er man en del af et fællesskab? 

Vigtigt at få defineret ensomhed. 

At man godt kan være en del af en gruppe, uden at man behøver være venner med alle.  
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Et fælleskab er en fælles sag, når det indbyrdes hierarki er på plads. Man er ikke i tvivl 

om, hvor man står henne. 

Harmoni. 

Drømme om en kultur hvor man ikke føler sig ensom, men føler sig som en del af et 

fællesskab. 

Det er vigtigt at sætte fokus på det gode. 

De små ting kan have en stor betydning for, hvordan man bliver som menneske. 

Vi skal som voksne turde at tage os selv alvorlige. 

 

Pkt. 6 Skolebestyrelsesvalg. Tidsplan gennemgås – bilag vedlagt. Strategi aftales. 

Karina, Peter og Lotte er på valg. 

Valgmøde den 2. april med start i Blåhøj kl 18-19 og derefter kl. 19.30-20.30 på 

Dalgasskolen.  

Der skal også vælges suppleanter. 

Der informeres på Aula om valget. 

 

Pkt. 7 Årsregnskab 2019 – bilag 

Budget 2020 – bilag 

Gennemgået og taget til efterretning. 

 

Pkt. 8 Skoleårets planlægning: Start på dette overblik vedrørende økonomi og struktur 

Kalender og timefordelingsplan er der taget hul på. 

 

Der har været afholdt et møde på Dalgasskolen omkring skoledagens struktur. Et 

interessant møde hvor der kom mange gode forslag og ideer til ændringer. Man var 

enige om, at ”bånd” er en god ide. Det blev italesat, at pædagogernes arbejde ind i 

skolen er meget værdifuldt.  

Ledelsen tager alle ideerne med og mødes umiddelbart efter vinterferien og arbejder 

videre med skoleårets planlægning. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Støttegruppen arrangerer i samarbejde med skolen et sponsorløb den 24. april.  

 

 


