
Dalgasskolen 
Elmeallé 2B 

7330 Brande 

Blad nr.:  17-04-2020

   

Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat af skolebestyrelsesmøde onsdag den 15.04.20 
via Messenger – Rasmus ringer op 

 

Til stede: Karina, Lise, Morten, Tina, Lotte, Peter, Ellen, Kristina, Rasmus, Bodil, 

Susanne. Suppleanter: Henrik.  

Fraværende: Thomas 

 

Forældreinformation: SR 

 

Pkt. 1 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

Status på den nuværende situation: 

På begge skoler er der arbejdet særdeles seriøst - først med lukning af skolerne og 

dernæst med genåbning. 

Lukningen foregik meget effektivt og udramatisk. På Dalgasskolen mødte 12 elever 

op om torsdagen, og på Blåhøj Skole mødte 15 elever op. Fredag var der ingen elever 

mødt op. Vi valgte at afholde nødpasningen fælles på Dalgasskolen. De første tre uger 

var der ingen elever i nødpasning. De sidste uger var der mellem 1 og 3 elever. Der 

blev undervist efter bekendtgørelsen om nødundervisning på begge skoler fra fredag 

den 20.03., hvor bekendtgørelsen blev vedtaget. Stor ros til lærere og pædagoger for at 

tage en ny opgave op og udvikle nye undervisningsformer og kommunikationsmåder. 

Og stor ros til forældrene for at være omstillingsparate og tålmodige. I har i høj grad 

givet hele personalet arbejdsro og været med til at få det bedste ud af en særdeles 

surrealistisk situation. 

Vedrørende genåbningen, så er der blevet arbejdet på højtryk på begge skoler med at 

få et overblik over børnegrupper, fordele lokaler, toiletter og indgange, indrette 

lokaler, lave hygiejnestationer, forberede undervisning, der også kan foregå udendørs 

samt formulere informationer til forældre og børn. God stemning, men meget travle 

dage. 

Bonusinfo: Her til morgen kunne der meldes klar på begge skoler. Og børn og voksne 

ankom i god stil – de holdt afstand, og børnene vaskede hænder som det første. 

 

Der udarbejdes høringssvar vedrørende tillæg til kvalitetsrapport. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Ingen punkter. 

 

Pkt. 3 Bordet rundt 

Der er udtalt tilfredshed med den nød- og fjernundervisning, der er blevet afviklet, 

siden skolerne lukkede ned den 12.03.20. Stor ros til de ansatte. 

 

Pkt. 4 Skolebestyrelsesvalget 

Der er forslag til en procedure. SR forespørger forvaltningen, om det er en lovlig måde 

at håndtere situationen på. 

 

Pkt. 5 Eventuelt 

 

 


