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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 13.08.20 
på Dalgasskolen 

 

Til stede: Lise, Tanja, Morten, Tina, Peter, Brian, Ellen, Kirsten, Rasmus, Bodil, 

Susanne. Suppleanter: Vickie, Diana, Camilla 

Fraværende:  

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Der er endnu ikke valgt elever til skolebestyrelsen. 

 I denne uge startede eleverne på begge skoler. Eleverne i specielt 0. og 1.årgang 

var meget spændte på at møde skolen og deres nye klasser for første gang.  

 På begge skoler er der indkøbt ventilatorer til klasserne, da vi jo er startet op med 

hedebølge i Danmark. 

 Borgmesteren har i dag besøgt Blåhøj Skole, hvor Susanne og Charlotte viste ham 

rundt og fortalte om skolen. En flot skole blev præsenteret. Han skulle have besøgt 

Dalgasskolen i morgen fredag, men da det kun er ½ år side, han var her sidst, blev 

dette møde aflyst. 

Elevtallet på Blåhøj Skole var i går på 73 børn og i dag på 74 børn. Det kan jo 

ændre sig fra dag til dag – i begge retninger. 

Borgmesteren var meget interesseret i at høre om samlæsningerne på skolen. 6. kl. 

er i dette skoleår kun samlæst med andre klasser i håndværk- og design, 

madkundskab, tysk og idræt. 

 På Dalgasskolen startede 47 elever i 0. klasse mandag. 

 6. årgang skulle have været på lejrskole i maj måned. Det er blevet udsat grundet 

Covid-19, men planen er, at de skal afsted i uge 34. 

 Skolestarten har været påvirket af forholdsreglerne omkring Covid-19 og de 

retningslinjer, der er anbefalet fra Sundhedsstyrelsen. Der er fordelt toiletter, 

udearealer og indgange til de forskellige årgange. Der er bestilt ekstra sprit til 

håndhygiejne og rengøring af borde mm.  I SFO vaskes der legetøj løbende, hvis 

det er muligt, og andet legetøj fjernes efter behov. Forældre opfordres fortsat til at 

aflevere børnene udenfor. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Der har været stille i formandens indbakke i sommerferien. Han har modtaget 

informationer om forældremøder på enkelte årgange. 

 

 

Pkt. 3 Bordet rundt 

 Valhalla har haft 25 års jubilæum. Det er ikke blevet festligholdt, men der vil 

komme en markering af jubilæet på et senere tidspunkt. 

 Et nyt skolebestyrelsesmedlem har for første gang deltaget i et forældremøde i 0. 

årgang. Det var en god oplevelse. 
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 Der har været en henvendelse til én fra skolebestyrelsen vedrørende nogle toiletter 

på Blåhøj Skole. Susanne tager det med. 

 Et skolebestyrelsesmedlem har oplevet, at det i denne Covid-19 tid kan være svært 

at lave gruppearbejde med forældrene. Der blev vist en film, hvor elever fortæller 

om deres oplevelse af at være på skolen i foråret. 

 Der har været en henvendelse fra nogle elever til et skolebestyrelsesmedlem med 

et ønske om, at skemaet ikke er med så mange skift i løbet af dagen. 

 Skolebestyrelsesmedlemmerne har et ønske om, at datoer for forældremøder 

meldes ud så tidligt som muligt, og samtidig ønsker personalet også, at der gives 

besked tilbage til klasselærerne, om man deltager til mødet. Det gælder i alle 

klasser – også specialklasser. 

 Man er kommet godt i gang på Blåhøj Skole og de ”nye ansigter” er også kommet 

godt i gang. 

 Der er nogle spørgsmål til aktiviteterne i SFO Dalgasskolen specielt her under 

Covid-19 tiden. Rasmus tager spørgsmålene med tilbage til SFO. Måske skal man 

være bedre til at melde ud til forældrene, hvilke aktiviteter der tilbydes. En anden 

udfordring er, at vi i forhold til den nye persondatalov ikke må lægge billeder på 

Facebook og hjemmeside mm. 

 

 

Pkt. 4 Gennemgang af værdigrundlag og forventningsfolder – bilag/folder uddeles på 

mødet 

Det, at vi har det værdigrundlag, som vi har haft i mange år, betyder meget for 

skolerne. Værdigrundlaget tages op til revision med jævne mellemrum, hvor både 

elevråd, skolebestyrelse og medarbejdere debatterer skolernes værdier. Det tages også 

med til forældremøder, da det gælder for alle, der har deres gang på skolen.  

Herigennem reflekterer vi over egen praksis. Vi har alle et personligt ansvar. 

 

Følgende skal rettes: 

Skoleintra bruges ikke mere. I stedet benyttes Aula som kommunikationsplatform 

mellem forældre og personale. 

Børnehavens lille forælderåd eksisterer ikke mere. Alle de steder, der står børnehaven, 

skal det slettes. 

Skal der laves en side med forventninger til skolebestyrelsen? 

Susanne ser på punkterne omkring Det forventer vi af klasseforældreråd.  

Skal der være et punkt i forventningsfolderen, hvor man skriver om at afholde 

fødselsdag? Dette tages op som punkt til næste møde. Det foreslås, at der laves en 

formulering om, at man forventer, at børn inviterer alle (drenge/piger), og at man så 

også deltager i fødselsdage på klassen. 

Principper om Skole-hjem-samarbejde tages med til dette punkt næste gang. 

 

 

Pkt. 5 Corona – beredskabsplan 

Beredskabsplanen blev gennemgået.  

Der spørges ind til, hvad MED-udvalget er. Svaret er, at det er et udvalg bestående af 

både medarbejdere og ledere, som debatterer mange forskellige ting - mest det der 

berører personalets arbejdsvilkår. 
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Pkt. 6 Drejebog til forældremøder 

Morten gennemgik en power point, som skal vises til forældremøderne. 

På Blåhøj Skole er Tanja tilknyttet 2.-3.klasse og 4.-5.klasse. Lise er tilknyttet 0.-

1.klasse og 6.klasse. 

 

Pkt. 7 Fastsættelse af diverse temaer for 2021 

 Konflikthåndtering inspireret af foredraget med Sebastian Nybo 

 Talblindhed ved Else Jensen. 

 Fællesmøde med Præstelundskolen angående revidering af principper om 

klassedannelser (se punkt 9) 

 

Pkt. 8 Budgetopfølgning 

Budgetopfølgning blev udleveret og gennemgået.  

Der blev orienteret om skolernes og SFO’ernes forbrugsprocent, samt om hvilke konti 

vi har budgetansvar for, og hvilke vi ikke har.  

 

Pkt. 9 Udvælge principper til gennemgang i de kommende måneder 

- Klassedannelser 

Præstelundskolen inviterer til et møde omkring principperne for klassedannelser efter 

6. klasse. 

Opsamling i forhold til Værdigrundlaget. 

 

Pkt. 10 Tema fra børne-unge-politikken - bilag 

- Vær nysgerrig.  

Udsættes til næste møde.  

Susanne uddelte en spørgeramme, så man kan forberede sig til dette punkt til næste 

gang. Den sendes også ud med referatet. 

 

Pkt. 11 Eventuelt 

Dialogmøde den 20. august er aflyst. 

 

Forespørgsel fra forældre om, at man gerne vil have datoer for skolearrangementer i 

dette skoleår sendt ud i god tid. Bodil arbejder på at få informationerne lagt ud i Aula. 

 

Vigtigt at alle dokumenter, der sendes ud over Aula, er PDF-filer og ikke Word- filer. 

 

 


