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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag den 09.09.20 kl. 19.00 
på Dalgasskolen – i hjemkundskab 

 

Til stede: Lise, Tanja, Morten, Tina, Peter, Brian, Kirsten, Bodil, Susanne.  

 Suppleanter: Camilla. Elever: Gustav fra 6A og Sofie Vitting fra 6X 

Fraværende: Ellen, Vicki, Diana, Rasmus 

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Gustav fra Dalgasskolen:  

Knudeboden er lukket på grund af Corona.  

Elevrådet på Dalgasskolen hedder Knuden.  

6. årgang har været på lejrskole i Odense i 3 dage, og 6a har været ude og prøve at 

spille golf. 

 

Sofie fra Blåhøj Skole:  

På første møde blev der valgt formand og næstformand, og der blev talt om, hvilke 

opgaver de øvrige i elevrådet har.  

Skoledagen på Blåhøj Skole er rimelig normal, bortset fra at der sprittes hænder og 

borde af. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Der er i dag sendt en besked ud til alle forældre og medarbejdere omkring en 

meget modbydelig video, der har været lagt ud på de sociale medier. Vi har fået 

oplyst, at nogle elever på både Dalgasskolen og Blåhøj Skole har set denne video. 

I de tilfælde hvor børn har set episoder, der kan påvirke dem mentalt, anbefales 

det, at man som forældre taler episoderne igennem med børnene. Hvad gør mig 

bange? Hvad kommer jeg til at tænke på? Hvad kan jeg gøre for at få de dårlige 

tanker til at gå væk? Hvem skal jeg tale med? Ud over konkrete videoklip, så skal 

man sammen forholde sig til aldersgrænser for, hvornår eksempelvis Facebook og 

Tik Tok må bruges af børn. Gode råd om net-etik kan findes på Børns Vilkårs 

hjemmeside. 

-  Dagens tal på Blåhøj Skole er … på mandag … igen på 75 elever.  

- Der er en del fravær på Blåhøj Skole blandt personalet, og der er sat vikarer på alle 

klasser. Det er tidskrævende at skabe forudsigelighed og god kultur, men det er det 

vigtigste af alt i forhold til kerneopgaven. Derfor bliver det den opgave, vi sætter 

fokus på i den kommende tid. Profilering af skolen bliver trivsel, forudsigelighed 

og god faglig undervisning. Det betyder uendelig meget, at forældrene bakker op 

om den gode tone og stemning i skolen, hvilket også er det, vi oplever. 

- Corona spøger stadigvæk! I sidste uge lå Ikast-Brande Kommune højt i smittetal, 

men ingen er testet positiv på vores skoler. På begge skoler er der stor fokus på at 

overholde de retningslinjer, der er meldt ud fra Sundhedsstyrelsen. I SFO er man 

meget opmærksomme på hygiejnen. 
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- Der laves stadig elevplaner i de fag, der er obligatoriske. I dansk og matematik 

laves der elevplaner to gange om året. I de andre fag én gang om året. Forældrene 

får adgang til planerne forud for skole-hjem-samtalerne. 

- Der florerer p.t. det rygte, at Dalgasskolen bliver nedlagt, når den 

 nye skole står færdig. Det er usandt! Dalgasskolen lever og består  

fortsat  - et godt sted at være og lære. 

 

Mail vedrørende fodgængerovergangen 

Der er modtaget en mail fra en forældre, der er bekymret for børnenes sikkerhed i 

fodgængerovergangen for enden af Gl. Thyregodvej ned mod Østre Allé.  

Der svares på mailen, at skolebestyrelsen fremsender en mail til Teknisk Forvaltning 

omkring problemet. 

Desuden vil skolebestyrelsen prøve at lave en kortlægning af problemet blandt 

forældrene, og resultatet vil blive sendt med til Teknisk Forvaltning.  

Dalgasskolen ønsker ikke, at der laves en skolepatrulje på skolen, da eleverne er for 

små til at tage det ansvar. Det vil give en falsk tryghed. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

- Formanden har modtaget en mail vedrørende parkeringspladsen på Dalgasskolen. 

Morten har svaret, at det er en problematik, der har været oppe i skolebestyrelsen 

flere gange, og at man har forsøgt at løse problemet. 

- Morten har deltaget i forældremøder i Delta, Omega samt 4.årgang. Han har vist 

videoen på 4. årgang og på de andre årgange fortalt om, hvad der sker i 

skolebestyrelsen lige nu. 

 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 

- Tina har været til forældremøde på 2.årgang - et meget godt forældremøde. Her 

fortalte årgangs-teamet, at de er kommet godt ud af corona-tiden, da de i denne tid 

har arbejdet på tværs af årgangen, og det arbejde er fortsat her efter sommerferien. 

Videoen blev vist, og det gav en god debat blandt forældrene. Der var stor ros og 

respekt til lærere og pædagoger omkring arbejdet.  

- Brian har været til forældremøde på 1. årgang, hvor han fortalte om den feedback, 

der var efter corona-tiden. Spørgsmål til Aula omkring at kunne samle 

oplysninger, så der ikke kommer så mange oplysninger ud ad flere omgange. Der 

var også mange spørgsmål vedrørende forældres gang på skolen. 

- Søren fra Præstelundskolen har deltaget i forældremødet i 6x, hvor han fortalte om 

overgangen til 7. klasse på en ny skole. 

- Lise har været til forældremøde i både 6x og i 0.-1x. To gode forældremøder med 

forskellig fokus. God tilbagemelding fra forældrene omkring corona-tiden. Nogle 

forældre ønskede, at man kunne komme ind på skolen fredag for at lede efter 

glemte sager. 

- Tanja skulle have været til forældremøde i 2.-3x i går, men det er blevet udskudt 

grundet lærerskifte. I morgen er der forældremøde i 4.-5x, og det er Tanja spændt 

på, da det er hendes første forældremøde som skolebestyrelsesmedlem. 

- Ros til Dalgasskolen for den måde, man har taklet corona-perioden. 
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Pkt. 5 Principper for samarbejdet mellem skole og hjem – bilag 

- Der afholdes mindst 1 forældremøde og 2 skole/hjemsamtaler i løbet af et skoleår i 

alle klasser.  

- Punkt 5 ved forældrehenvendelser slettes. 

- Ved frihed kan – formuleringen ændres. 

 

Pkt. 6 Fortsættelse af arbejdet med Forventningsfolderen 

- folderen uddeles og rettelserne kommenteres 

Udskydes til næste møde. Susanne laver yderligere rettelser – i forhold til ændringerne 

for samarbejdet mellem skole og hjem 

 

Pkt. 7 Tema fra børne-unge-politikken – fortsat fra sidste møde. 

- Vær nysgerrig. Bilag: Artikel om Noah 

Interessant og god debat ud fra artiklen. 

 

Pkt. 8 Kommunikation 

Hvilke forventninger har vi til vores gensidige kommunikation – mails – svar – 

høringssvar mm. 

En skolebestyrelse arbejder kun på møderne, men der kan være mail-korrespondance 

mellem møderne. Hvis man ikke svarer på disse mails, vil det blive opfattet, som om 

man er enig.  

Skolen forventer, at det, der sendes ud fra skolens side, bakkes der op omkring, og at 

man er loyal over for de beslutninger, der er taget fra skolens og skolebestyrelsens 

side. 

Vi skal fra skolens side være opmærksomme på at være præcis i formuleringerne i de 

mails, der sendes ud. Specielt for nye medlemmer er det vigtigt at forklare forkortelser 

og andre ”indspiste” ting og termer fra skoleverdenen og kommunen. 

 

Pkt. 9 Aftaler om møder: 

Skolebestyrelsens møde med klasseforældreråd 

Det besluttes, at mødet skal ligge efter jul. Punktet tages op på næste møde, hvor der 

udarbejdes et idekatalog og aftales en dato. 

 

Forslag til fællesmøde med Præstelundskolens bestyrelse – 11.1.21 

Bestyrelsen godkender, at det bliver foreslået til Præstelundskolen. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

 

 


