
Dalgasskolen 
Elmeallé 2B 

7330 Brande 

Blad nr.:  17-03-2020

   

 

Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag den 09.03.20 kl. 19.00 
på Blåhøj Skole 

 

Til stede: Karina, Morten, Tina, Ellen, Rasmus, Bodil, Susanne. Elever: Matilde fra 

Dalgasskolen og Signora fra Blåhøj Skole 

Fraværende: Lise, Peter, Kristina, Thomas, Henrik, Lotte 

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Signora:  
Der er skolefest på Blåhøj Skole den 26.marts, hvor 5.- 6. klasse spiller: Er klimaet 

helt hen i vejret? Skolefesten er siden blevet aflyst! 

I denne uge skal hele skolen i biografen. Hallen har givet skolen en tur i biografen, 

fordi skolen har hjulpet med julemarkedet. 

 

Matilde:  
Der arbejdes med planlægningen af den årlige Knudefest, som er på torsdag. Festen er 

siden blevet aflyst! 

Evaluering af fastelavn – skal 4.- 6 årgang fortsat deltage? Her var der forskellige 

holdninger, men de fleste vil gerne være med til at slå katten af tønden. 

Mellemgruppen vil gerne have en legeplads, hvor der kan spilles mur og volleyball. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

Status Blåhøj Skole 

Lige nu er der 81 elever på skolen, og efter sommerferien vil der, som det ser ud nu, 

være 75 elever på Blåhøj Skole. 

Blåhøj Skole har fået en meget dygtig og effektiv pedel, der klarer at få lavet mange 

ting. Der er ændret i garderoben, der er blevet malet rundt omkring på skolen, og stole 

på personalerummet er blevet betrukket om. 

 

Forældremøde i kommende 0. klasse 
Der afholdes forældremøde for den kommende 0.årgang på Dalgasskolen den 2. juni. 

Der skal deltage en repræsentant fra skolebestyrelsen. 

 

Nationale test 
Der er forslag om, at de nationale test skal ændres. Forslaget er ikke vedtaget i 

Folketinget endnu, men man forventer, at det bliver vedtaget, og at det bliver frivilligt 

at afholde dem. 

 

I øvrigt: 

Der har været afholdt fastelavn med tøndeslagning på begge skoler. Mange elever og 

personale var klædt flot ud. 
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Der er batteri-indsamling på mange skoler rundt i landet, og på Dalgasskolen er der 

indsamlet rigtig mange batterier. Man kan vinde en koncert med Micha og Tobias, 

hvis man er den skole, der indsamler flest kilo pr. elev. 

 

3. klasserne har lavet malerier til Hendes Majestæt Dronningen i anledning af hendes 

80 års fødselsdag. Det blev et maleri fra Østre Skole, der blev valgt som kommunens 

bidrag. 

 

I forhold til Corona-virussen bliver der på begge skoler taget de forholdsregler, der er 

nødvendige. På Dalgasskolen har man eksempelvis aflyst morgensangen i denne uge. 

 

Der er blevet arbejdet med APV på begge skoler, hvor man har taget udgangspunkt i 

den trivselsundersøgelse, som personalet har udfyldt. Der er taget udgangspunkt i både 

det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Tilbagemeldingerne vil blive sat i en 

handleplan. Nogle fokuspunkter kan vi handle på – andre betegnes som vilkår. 

 

Susannes lederevaluering har været afholdt.  

 

Dalgasskolens påbud fra Arbejdstilsynet er blevet behandlet. Løsningerne er blevet 

accepteret og godkendt. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Formanden har fået en henvendelse vedrørende det, der er skrevet ud omkring 

Dalgasskolens p-plads. Her opfordres forældrene til at lade børnene cykle eller gå i 

skole. Som skolebestyrelse vil vi gerne præcisere, at når vi opfordrer til det, er det 

under forudsætning af, at børnene har lært at cykle og kan orientere sig i trafikken på 

forsvarlig vis. Problemstillingen omkring p-pladsen har været debatteret i 

skolebestyrelsen mange gange. 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 

På staldgangen hænger et trivselstræ, hvor eleverne har skrevet, hvad de vil gøre for at 

alle får det godt/bedre. Der opfordres til at gå forbi træet og læse, hvad børnene har 

skrevet. 

I morgen skal Blåhøj Skole på biograftur, og det glæder børn og voksne sig til. 

 

Pkt. 5 Debat om økonomi næste skoleår 

Torsdag i sidste uge var der møde omkring specialklasserne på Dalgasskolen. Vi har 

både kommunale og interne specialklasser. Antallet af børn, der skal have et 

specialklasse-tilbud, er stigende. 

På almen-området har vi lidt flere børn i Dalgasskolens distrikt end sidste år. 

Skolen tildeles økonomi efter elevtal. 

 

Besparelserne på skoleområdet rammer hårdere for hvert år, og nu begynder det 

virkelig at kunne mærkes, at besparelserne bliver større. Også på SFO-området 

rammer besparelserne hårdt. 

Der arbejdes med at lave en anderledes struktur på skoledagen, så vi kan får det bedste 

ud af de muligheder, vi har. 
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Pkt. 6 Planlægning af møde med klasseforældreråd 

Temaet for mødet kan tage udgangspunkt i den nye børne- og ungepolitik. Det kunne 

være godt at få nogle børn med til møderne – medlemmerne af Knuden og elevrådet 

på Blåhøj Skole. God ide at få forældrene med til at debattere børne- og 

ungepolitikken efter, at den nu har været debatteret blandt både personale og elever på 

begge skoler samt i skolebestyrelsen. 

 

Forslag om at mødet afholdes i uge 43 eller 44 – ledelsen kommer med et forlag til 

dato til næste møde. 

 

Pkt. 7 Tema fra Børne-unge-politikken: Lige muligheder kan kræve en hestesko 

Hver gang vi hjælper hinanden, giver vi en hestesko. 

Store og små venner. 

Alle er lige værd. 

Skolekomedie – her er der plads til alle. Alle har en værdi her. 

Alle er en del af en stamklasse. 

Hjælpemidler – eksempelvis CD-ord. 

Der skabes de tilbud, der er behov for, for at alle kan lykkes. 

Den voksnes evne til at se alle. 

Alle hjælpefunktionerne – ressourceteam, andetsprogsundervisning, læsekursus, 

matematikkursus. 

Vi har selv et valg, om vi vil skabe en hestesko. 

Det skal ikke underkendes, at personalet har noget positivt sammen – Motorklub, 

patchwork for mænd etc. 

 

Pkt. 8 Skolebestyrelsesvalg 2020 

Karina er på valg på Blåhøj Skole, og der er en person, der gerne vil stille op til 

skolebestyrelsen samt en suppleant. 

Peter og Lotte er på valg på Dalgasskolen. Peter modtager genvalg. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Karina og Rasmus melder afbud til næste møde den 15. april. 

Tina melder afbud til mødet den 12. maj. 

 

 


