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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 12.05.20 kl. 19.00 
 

Mødet foregik i personalets spisestue på Dalgasskolen, hvor vi kunne sidde med god 

afstand. Vi benyttede indgangen direkte fra græsplænen til spisestuen. Der blev 

serveret en kop kaffe/the under mødet. 

 

For at holde deltagerantallet nede afholdes mødet uden elever og suppleanter. 
 

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

var med via skærm 

Fraværende: Peter 

 

Forældreinformation: SR 

 

Pkt. 1 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Status på den nuværende situation – er der gode ting, som vi kan tage med os 

videre 

Lige nu går det hele meget op i struktur og ændringer i hverdagen grundet corona-

krisen. Den første periode, hvor 0.-5. årgang har været på skolerne, har fungeret rigtig 

godt. På mandag kommer 6. årgang tilbage på skolerne, og vi hører, at det glæder de 

sig til, hvilket personalet også gør. Der arbejdes på at få lavet ændringerne på 

skolerne, så der er plads til alle børnene. Der vil på de fleste årgange ske ændringer på 

holdene. Det er fortsat nødundervisning, og 0.-5 årgang vil få de samme mødetider, 

som de har haft de sidste uger. 6. årgang vil få en forkortet skoledag, og så får de som 

opgave at lave lektier ca. 1 time hjemme hver dag. 

Morgenerne er meget fredelige. P-pladsen er stille og uden kaos. Forskudte 

frikvarterer giver børn, der leger mere sammen. Det, at forældrene ikke kommer ind 

på skolen, giver ro for børnene.  

Der skal arbejdes med, hvad vi tager med fra corona-tiden, så de gode ting, vi har 

oplevet, kan bruges i det nye skoleår. 

 

PPR og familieafdelingen kommer ikke ud på skolerne, men arbejder hjemmefra. Det 

giver selvfølgelig udfordringer for nogle familier.  

Vi forventer, at få yderligere retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og Undervisnings-

ministeriet vedrørende fase 2 i genåbningen i morgen. 

 

Det er spændende om, 6.årgang kan have en afslutning, som de plejer at have. 

 

Der har været uindbudte gæster på Dalgasskolen i sidste uge. Der er ikke sket noget. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Der er p.t. ikke fundet suppleanter til Dalgasskolen. 

 

Pkt. 3 Bordet rundt 

Som forældre har man oplevet den anderledes skolestart som roligt og trygt. 
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Forældre kan godt lide den struktur, der er blevet lavet i denne periode. Det har givet 

tryghed for børn og voksne. 

 

Pkt. 4 Skoleårets planlægning 

 Møderække næste skoleår - bilag vedhæftet 

Taget til efterretning. 

 

 Fagfordeling 

På Blåhøj Skole er den ved at være på plads. Der bliver samlæsning i følgende klasser: 

0.-1.klasse, 2.-3. klasse, 4.-5.klasse. 

Der er lagt en del holdtimer ind i hver af de samlæste klasser. 

På Dalgasskolen hænger der en tavle med fag mm. Som noget nyt i år er der sat fag på 

pædagogernes holdtimer. Der bliver 5 specialklasser. 

 

 Timefordelingsplan 

Timefordelingsplanen sendes til bestyrelsen. 

Bevægelsesbåndet laves om til aktiviteter med tilsyn. 

 

Pkt. 5 Status på personalesituationen 

 Barselsvikariater 

Der er slået stillinger op til barselsvikariater på begge skoler. Der er 

ansættelsessamtaler i uge 21.  

Desuden er der på begge skoler en lærer, der er sygemeldt. 

 

Pkt. 6 Status på børnetal – begge skoler 

Dalgasskolen: Der vil være ca. 10 elever mere i skoleåret 2020-2021 

Blåhøj Skole: 81 elever i 2019-2020. 76 elever i 2020-2021 

 

Pkt. 7 Skolebestyrelsens rolle på forældremøderne 

Hvilke gode tiltag har man oplevet under corona-krisen? Kunne man få én til at lave et 

interview med nogle børn om, hvordan det har været at gå i skole i denne tid? 

Morten og Lise laver et oplæg til spørgerammen til forældrene. Det tages op på næste 

møde til beslutning. 

Det kunne bindes op på børne- ungepolitikken. 

 

Pkt. 8 Tema: Ensomhed – inspireret af Magasinet Skolebørn 

Interessant debat om dette spændende emne. 

 

Pkt. 9 Skolebestyrelsesvalget 

 Procedurer og status 

Der er lavet en plan, og der er fundet kandidater til de ledige poster på begge skoler. 

Der er fundet en suppleant på Blåhøj Skole. 

Forældrerepræsentanterne forsøger at finde endnu en suppleant. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

 

 


