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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 20.10.20 kl. 19.00 
på Dalgasskolen i spisestuen 

 

Til stede: Lise, Morten, Tina, Brian, Ellen, Kirsten, Rasmus, Bodil, Susanne. Gustav 6a, 

Sofie 6x Suppleanter: Diana, Camilla 

Fraværende: Tanja, Peter 

 

Forældreinformation: SR 

 

Pkt. 1 Forældrefællesskaber. Oplæg ved Petrine Alberte Holm Andersen 

Petrine er i gang med sit afsluttende projekt som sociolog. 

Petrine har henvendt sig til Ikast-Brande Kommune omkring sit projekt, og via 

socialfaglig medarbejder Charlotte Dokkedal er kontakten med os kommet i stand. 

Vi startede med, at alle sagde det ord, de tænkte på, når de hørte ordet 

”Forældrefællesskaber”. Samtidig skulle man fortælle, hvorfor man tænkte på det ord, 

og hvad det betød for den enkelte. 

Det blev til en interessant debat om, hvordan man opfatter forældrefællesskaber.  

Der blev fremsat forslag om, at der til det første forældremøde i en klasse var et 

samtaleoplæg og efterfølgende debat om forældrefællesskaber.  

 

Pkt. 2 Nyt fra eleverne 

Gustav fra Dalgasskolen: 

 På Dalgasskolen har man talt om legeområder. 

 Der er fremsat følgende ønsker: små trampoliner, håndbolde, sjippetove, flere 

udendørs bordtennisborde, kridt, rundboldbat og bolde, forhindringsbane, areal til 

Jorden er giftig, fodbolde, 7 mands mål, panna-bane, stikbolde, rutsjebane, bedre 

bolde og at man må benytte lokalet ALT i frikvartererne. 

 

Sofie fra Blåhøj Skole: 

 Elevrådet på Blåhøj Skole har besluttet at købe insektglas til de klasser, der gerne 

vil have et. 

 Når man venter på skolebussen, skal man stille sin taske i køen, hvis man vil lege, 

mens man venter på bussen. 

 Man vil købe badminton-ketchere til klasserne. 

 Man vil gerne have et shelter eller et legehus. 

 Hvis man har nogle ønsker, er det en god ide at sende en ansøgning. 

 Man vil gerne have repareret klatremuren. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Det er et mysterium, at ét skolebestyrelsesmedlem ikke har fået den første mail 

med dagsordenen til skolebestyrelsesmødet, eftersom han står i mail-gruppen. 

Skolesekretæren forsøger at finde årsag/løsning. 

 Der har været efterårsferie i sidste uge. I ferien fik en lærer fra Dalgasskolen 

konstateret Covid19. Alle, der kunne tænkes at have været i kontakt med denne 

lærer, blev kontaktet. Ingen af disse er blevet testet positive. Rigtig godt at der 

blev ringet til alle, da det betød, at der ikke blev panik omkring det. 
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 Forældregruppen på 5. årgang har modtaget en besked fra ledelsen om, at der er 

noget ”der buldrer” i børneflokken. Der er blevet skrevet, at vi vil gå på opdagelse 

og undersøge problemstillingen, og der vil ud fra dette blive reageret og foretaget 

yderligere. Der er sat AKT-forløb i gang. 

 Dialogmøde med politikerne er fastsat til den 20.januar 2021 kl. 18.30  

 Der er opslået 2 ledige lærerjobs i dag – et barselsvikariat og en fast stilling - og 

der afholdes samtaler den 11. november. Ellen og Diana vil gerne deltage i 

samtalerne. 

 Der har i dag været tilsynsbesøg vedr. specialklasserne på Dalgasskolen. 

Lokalerne blev vist frem, og der blev talt om, hvor meget de udarbejdede PPV’er 

blev brugt, og hvordan handleplanerne bliver brugt. Fire aftener om året mødes de 

medarbejdere, der arbejder i specialklasserne, til et fælles møde, hvor man 

debatterer arbejdet i specialklasserne. På næste møde vil man få besøg af en 

voksen autist, som vil fortælle om, hvordan det er at være autist. 

 Kunstrådet har været på besøg på begge skoler, og malerierne er blevet hængt op 

rundt på skolerne. Kunstrådet har besluttet, hvor billederne skal hænge. 

 Mange ting bliver i dette efterår ikke, som det plejer på grund af corona. 

Skolefesten på Dalgasskolen er aflyst, der bliver ikke holdt afskedsreception for 

Jesper Andersen, der bliver ingen kirkegang inden juleferien, og forskellige sociale 

arrangementer bliver heller ikke afholdt. 

 I løbet af november måned skal de kommende børnehaveklassebørn indmeldes 

digitalt. Den 5. november er der indskrivningsmøde på Blåhøj Skole. På 

Dalgasskolen foregår indskrivningsmødet først i 2021. 

 Der afholdes fællesmøde med Præstelundskolen den 11. januar 2021. 

 Motionsdagen sidste dag inden efterårsferien blev gennemført i fin stil. 

 

Pkt. 4 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Ros for håndteringen af covid19 tilfældet på Dalgasskolen 

Forslag om at man på et bestyrelsesmøde tager et punkt omkring skole/hjem samtaler 

på dagsordenen. 

 

Pkt. 5 Bordet rundt 

 Anderledes motionsdag på Blåhøj Skole med opvarmning lavet af 6.årgang samt 

gåtur med opgaver. En rigtig god dag! 

 Gangen på Blåhøj Skole er blevet malet færdig. 

 Lise, Ellen, Charlotte og Susanne har deltaget i et møde med Børne- og under-

visningsudvalget. Skolen fortalte konkrete historier om det, at få flere elever til 

skolen samt om sårbarheden ved den lille skole. Byrådet har besluttet, at der er 

arbejdsro indtil august 2022, inden man igen tager stilling til en eventuel lukning 

af Blåhøj Skole. 

 På Dalgasskolen er de sidste bander i multibanen og bænkene i skolegården blevet 

malet. Muren bag cykelstativerne er blevet renset og vil på sigt blive malet. 

 På Dalgasskolen har man afviklet motionsdag. Mellemgruppen var på stadion, og 

indskolingen blev på skolen. Alle børn løb en tur, og så var der andre aktiviteter 

bagefter.  

 Det er et stort problem, at der er affald, smadrede flasker mm i skolegården og på 

sportspladsen efter næsten hver weekend. Det hjalp en kort periode, at der var sat 
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skilte og overvågningskameraer op. Hvis man opdager det eller hører unge 

mennesker lave støj mm, skal man ringe til politiet. 

 Forespørgsel fra flere forældre, om der kan laves en cykelsti på sportspladsen 

langs kirkegården. Det undersøges, om det er en mulighed. 

 Dalgasskolen trænger meget til en ny skolegård, og vi har søgt og fået et legat til 

hjælp til anlæggelsen. Lige nu undersøger vi, om vi må tage mod det tilbud. 

 

Pkt. 6 Møde mellem skolebestyrelsen og klasseforældreråd 

- aftale om mødetidspunkt og tema 

Forslag om at det afholdes den 10. maj, hvor der i forvejen er afsat tid til et 

bestyrelsesmøde. Forældrefællesskaber kunne være et tema. Forældrerådet fra klasser, 

hvor det fungerer godt, kunne komme med et oplæg til, hvad man har gjort i denne 

klasse. Et ønske om at Petrine kommer og lavet et oplæg. Ellers kunne Charlotte 

Dokkedal også være et godt forslag til at komme og lave et oplæg. Ikast-Brande 

Kommune har lavet en sød lille film om forældrefællesskaber. Se på kommunens 

hjemmeside. 

På mødet i februar skal vi have kataloget med gode ideer til forældrefælleskaber på 

dagsordenen. 

 

Pkt. 7 Resultat af undersøgelse og input til brev til Teknisk Forvaltning 

Brian gennemgik kort resultatet af undersøgelsen. Ud fra denne laves en henvendelse 

til teknisk forvaltning omkring problemstillingen. Tænkes med i lokalplanen. Det 

foreslås, at der laves en trafiktælling, så det kan blive afdækket, hvor mange der kører 

på strækningen.  

Og så er der foreslået en cykelsti på sportspladsen langs kirkegården. Det undersøges, 

om det er en mulighed. 

 

Pkt. 8 Gennemgang af udvalgte principper: Husorden for Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

- bilag 

Specielt under Corona pandemien. 

Tjek op på den del der vedrører computerne. 

 

Pkt. 9 Konflikthåndtering inspireret af foredraget med Sebastian Nybo 

- hvordan arbejder vi videre med temaet? 

Meget materiale på kort tid. 

Beskrivelsen af persontyperne er interessant. 

Hvordan taler man til og med de forskellige persontyper? 

Hvilken persontype er jeg? 

Fint oplæg 

Vi har købt 10 af hans bøger, som kan lånes på skolebiblioteket. 

Ledelsen mødes i næste uge for at finde ud af, hvordan vi arbejder videre med det. 

Skolebestyrelsen venter og tager udgangspunkt i det, ledelsen får besluttet. 

Power point fra foredraget sendes ud til de forældrevalgte i bestyrelsen. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

 

 


