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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 11.06.20 
på Dalgasskolen 

 

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

Susanne. Suppleanter: Thomas, Henrik. Elever: Matilde fra Dalgasskolen og 

Signora fra Blåhøj Skole 

Gæster: Tanja Drøscher Hansen, Brian Krogstrup Sørensen, Vickie Faartoft, Diana 

Roed Ladefoged, Camilla Jørgensen, Kirsten Raunsø Madsen 

Fraværende: Camilla Jørgensen 

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Præsentation af nye medlemmer og afsked med Matilde, Signora, Karina, Lotte, 

Thomas, Henrik, Kristina 

Herunder løst og fast om bestyrelsesarbejdet, gode råd fra ”gamle” bestyrelses-

medlemmer og spørgsmål fra de nye. 

Der arbejdes principielt med skolens virke. Der er ofte personale med for at fortælle 

om praksis. Møderne bærer præg af godt humør, og det er spændende at deltage i 

møderne. Skolens regnskab skal godkendes, og der tages stilling til budgetter. De 

forældrevalgte er ude på forældremøder for at fortælle om skolebestyrelsens virke. 

Hvert medlem er tilknyttet en klasse, og man deltager i forældremøderne i den klasse. 

Her er der fokus på at styrke forældresamarbejdet i klasserne. Ledelsen lytter til det, 

bestyrelsen kommer med. Der skal laves høringssvar, som sendes til kommunen. Man 

deltager i dialogmøder med politikere. Man får indblik i skolens liv.  

Der kan være lukkede punkter på dagordenen, og her deltager eleverne ikke.  

Kommunikation er et ugentlig dokument, som ledelsen hver uge sender ud til 

personalet. Kommunikation sendes også til skolebestyrelsen, og heri kan der være 

personaleinformation, som man har tavshedspligt omkring.  

Der laves referat fra hvert møde, som sendes til bestyrelsen og lægges på skolens 

hjemmeside. 

 

Susanne takkede de afgående repræsentanter, som alle fik en lille erkendtlighed. 

 

Konstituering af den nye bestyrelse: 

Formand: Morten Colbert. Næstformand: Lise Hoffmann. 

 

Pkt. 2 Nyt fra eleverne 

Mathilde fra Dalgasskolen:  

Der har ikke været afholdt Knudemøde siden sidst. Det har været godt at komme 

tilbage og møde alle kammeraterne. Da 6. årgang kom tilbage til skolen, stod deres 

små venner og tog imod dem og flagede for dem. 

Signora fra Blåhøj Skole:  

På Blåhøj Skole stod Charlotte og flagede for 6. klasse. De nye regler har været lidt 

uoverskuelige og omfattende. 
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Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Status på corona-skolen 

Dejligt at få alle elever tilbage på skolen. Det er en anderledes tid, hvor der bruges 

meget tid på håndvask mm. Der er fortsat nødundervisning, så eleverne møder fra 8-13 

hver dag. Børnene er fortsat i små hold og skal holde mindst 1 meters afstand. Der 

sprittes og vaskes af mange gange i løbet af dagen. Der er specielt fokus på fagene 

dansk, matematik, engelsk og tysk, men der er også undervisning i andre fag. Det 

bliver dejligt, når vi igen kan komme i faglokalerne og have alle fag. 

 

- Afslutning på skoleåret 

Der laves anderledes afslutning for 6.klasserne. På Dalgasskolen holdes det klassevis. 

Afslutning for alle børn fredag – ligner de andre år, men med fokus på hygiejnen og i 

de hold børnene i forvejen er i. 

 

0.årgangs besøg med deres forældre på skolen er også anderledes. Forældremødet 

afholdes i august måned efter skolestart. Forældrene har fået brev i e-boks omkring 

det. 

Der er i Blåhøj et rigtig godt samarbejde med Solstrålen omkring overlevering fra 

børnehaven til skolen. 

 

Ferie i år vil for de fleste komme til at foregå i Danmark. Hvis man vælger at rejse til 

et land, som ministeriet ikke tilråder rejser til, skal man selv betale for den karantæne, 

man skal i efter rejsen.  

For elever gælder også, at eleverne skal i karantæne, og det vil blive registreret som 

ulovligt fravær. 

 

- Status på personalesituationen 

Mariann Kristiansen er ansat som barselsvikar for Kristina Skaarup på Blåhøj Skole. 

Michael er i øjeblikket vikar for Brian, og det fortsætter, indtil Brian er raskmeldt 

igen. 

På Dalgasskolen er Susanne Liengård og Thomas Kristensen ansat som barselsvikarer 

for Sussie Funk og Dorthe Winther. 

 

Der laves en oversigt over, hvilke klasser de enkelte skolebestyrelsesmedlemmer skal 

være en del af. Listen sendes ud med referatet. 

 

Der er unge mennesker, der fester på Dalgasskolen om aftenen og i weekenderne - og 

de ”glemmer” at rydde op efter sig! SSP er kontaktet. 

 

Pkt. 4 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Dejligt at bestyrelsen er endt med at blive fuldtallig, så vi kan starte op efter 

sommerferien med alle pladser besat. 

 

Pkt. 5 Bordet rundt 

 Grundet de forskudte mødetider er trafikken på Dalgasskolens p-plads ikke så 

massiv om morgenen. 
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 Bord-bænke-sæt under halvtaget på Blåhøj Skole står, hvor eleverne skal parkere 

deres cykler. Det gør, at det er sværere at få plads til alle børnenes cykler. Det 

bliver oplyst, at bordene står der efter elevrådets ønske. 

 Karina og Lotte, Henrik og Thomas siger tusind, tusind tak for godt samarbejde i 

bestyrelsen. Det har givet dem mange gode oplevelser. 

 Elever fra HHX har henvendt sig til et bestyrelsesmedlem, da de har udviklet et 

system, hvor eleverne bedre kan følge med i timerne. Dette system vil de tilbyde 

en klasse på Dalgasskolen at afprøve. Det sendes videre til Susanne. 

 Kristina går på barsel i morgen og siger også tak for nogle spændende år i 

bestyrelsen. 

 

Pkt. 6 Orientering om fagfordeling, skema og planer for indsatser næste skoleår 

Fagfordelingen er lavet og på plads. Lærere og pædagoger skriver deres ønsker på et 

opslag, og ud fra disse ønsker fordeles klasser og fag. 

Efter en personaleaften blev der lavet aftaler i forskellige team. 

Skoleskemaer er lavet på begge skoler. 

Opgaveoversigterne til personalet er under udarbejdelse og udleveres inden 

sommerferien.  

Skoleskemaerne er ikke sendt ud til børn og forældre endnu. 

Der er udarbejdet en kalender for skoleåret. 

Sebastian Nybo er booket til at komme og holde foredrag for personale og bestyrelse 

den 3. oktober – foredraget hedder ”Sådan håndterer du besværlige kunder”. Hvis der 

er pladser i overskud, kan man måske invitere en person fra hvert forældreråd. 

 

Pkt. 7 Tema fra Børne-unge-politikken: Familien er barnets rødder 

Alle brugte tid hver for sig på at reflektere over, hvilken betydning det har haft for 

hver enkelt at vokse op med de forældre og bedsteforældre, vi har. 

 

Pkt. 8 Forældremøderne i august og september – punktet fortsættes fra sidste møde 

Rasmus har lavet interview med nogle børn på Dalgasskolen omkring hvad corona har 

haft af betydning for skoledagen. 

Skolebestyrelsen debatterede ud fra videoerne, og hver gruppe gav en kort 

tilbagemelding.  

Morten og Lise laver et oplæg, som sendes ud inden næste møde. Forældemødet i 0. 

klasse på Dalgasskolen afholdes i uge 32. 

 

Det er vigtigt, at datoer for forældremøder sendes fra lærerne til det 

skolebestyrelsesmedlem, der er tilknyttet ens klasse. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Tak for i år. God sommer! 

 

 


