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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 23.02.21 
Mødet afholdes virtuelt via Teams 

 

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

Susanne. Elever: Gustav 6a, Sofie 6x. Suppleanter: Diana 

Fraværende:  

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

- Hvordan opleves den virtuelle undervisning? 

Sofie - Blåhøj Skole:  
Det er fint nok, men det er træls ikke at kunne være sammen og tale med sine venner.  

Generelt mere energi efter skoletid. Kan godt lide at lave mad hjemme, så man ikke 

skal stresse så meget som i skolen. Ret alene at være hjemme hele tiden. Kunne være 

sjovt hvis vi fik et eller andet at lave, som var anderledes. Måske en løbetur eller 

anden bevægelse. Kirsten siger, at eleverne er vildt seje til den virtuelle undervisning 

 

Gustav - Dalgasskolen:  
En speciel måde at gå i skole på - ikke mange har prøvet det før. Det virker fint, og vi 

får lært det, vi skal. Gustav vil hellere være i normal skole, bl.a. for at være sammen 

med kammeraterne. De faglige aktiviteter minder meget om det, vi laver normalt.  

Eleverne opfordres til at gøre Susanne eller en lærer opmærksom på eventuelle behov 

for støtte.  

Susanne roser eleverne: I gør det helt vildt godt, men vi vil allerhelst have jer tilbage 

på skolen. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Det har været et meget atypisk skoleår præget af aflysninger, ændrede planer og 

hurtige beslutninger. Vi har et fantastisk personale på begge skoler! Der er blevet 

arbejdet konstruktivt, kreativt og systematisk og frem for alt – sammen! Elever og 

forældre har modtaget informationer, undervisning og trivselsfremmende tiltag. 

Der har langt overvejende været positiv dialog med forældre, og tiltagene er blevet 

godt modtaget. Vi glæder os meget til at få 5. og 6. årgang tilbage på skolen også.  

 Ingen meldinger om positive test på nogen af skolerne. 

 Ledelsen sørgede for, at personalet fik en lille forårs-bebuder i form af forårsløg i 

et glas, da de kom tilbage i uge 6.  

 På Blåhøj Skole er 5. klasse også tilbage på skolen, da der er samlæsning mellem 

4.-5., som dermed fungerer som én klasse. 

 Det er anbefalet, at personalet bliver testet 2 gange om ugen. Fra denne uge er der 

mulighed for at blive testet på skolerne. 

 Enkelte sårbare elever fra 5.-6. klasse arbejder på skolen. 

 Børnene på Dalgasskolen er i deres egen klasselokaler i SFO-tiden. 

 4.årgang på Dalgasskolen har fået nye stole. 

 Planlægningen af næste skoleår er påbegyndt.  
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 Der er søgt puljer til forskellige indsatser. På almen området til: ekstra faglige 

kurser, bevægelsesbånd, fokus på skole-hjem samarbejde. På specialområder: 

månedlige møder for forældre om det, at have et barn med særlige behov, hvordan 

arbejder man med pictogrammer mm, fokus på de 2-sprogede elever. 

 Tildelingen til skoleåret beregnes ud fra antal elever. På begge skoler bliver der 

færre elever. På Blåhøj Skole forventes det samlede antal at falde med 5-6 elever 

og på Dalgasskolen med 10-15 elever. 

 Der arbejdes med forældresamarbejdet i specialklasserne. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

 Morten har fået en henvendelse fra bestyrelsesformanden på Engesvang Skole, da 

man gerne ville sende et brev til børne- og ungeudvalget fra alle skolebestyrelser. 

Det handlede om budgettet og de varslede besparelser. 

 Skolebestyrelsesformanden har været inde omkring udfordringen omkring 

forældresamarbejdet i skolens specialregi. 

 Formanden er interviewet til Brande Bladet omkring forældretilfredsheds-

undersøgelsen. 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 

 Kirsten har siddet hjemme det meste af tiden og undervist. Hun er derfor ikke så 

ofte på skolen. Hun er meget opmærksom på elevernes trivsel og fortæller, at 

eleverne gør det meget godt. 

 Valhalla har haft nødpasning og nødundervisning siden nytår. Børnene er i deres 

skoleklasser, og det gør, at der er en anderledes struktur, og børnene er spredt på et 

stort område.  

Der vil nu komme stor fokus på leg og bevægelse. Det er ikke helt på plads endnu. 

I denne uge har der været 100 børn i SFO. Den lange nedlukning har nu den 

konsekvens, at SFO’en modtager udmeldelser. 

 Stor ros til ledelsen for de meddelelser, der sendes ud. 

 Spørgsmål om der er kommet feedback omkring vores henvendelse vedr. 

trafikforhold og undersøgelse? Nej der er ikke kommet feedback. 

 Som forældre har det givet stor refleksion omkring det, eleverne laver i løbet af en 

skoledag. Ofte kommer barnet hjem og kan ikke huske, hvad det har lavet i løbet 

af dagen, men i perioden med hjemmeundervisning har man som forældre kunnet 

se, hvor meget der bliver lavet, og hvor lang tid det tager. Dejligt at kunne følge 

bedre med i barnets skole. 

 Det er gået godt med hjemmeundervisningen. 

 Hjemsendelsen har været håndteret godt, siger Tina, som har et barn på 6. årgang. 

Godt at man også har spurgt eleverne om, hvad man skal lave og at man forsøger 

at få bevægelse ind i dagligdagen. Super fedt med faglig fredag med en 

fredagsopgave.  

 Morten er blevet interviewet til Brande Bladet omkring forældretilfredsheds-

undersøgelsen.  

 

Pkt. 5 Forældretilfredshedsundersøgelse (bilag blev sendt ud til decembermødet) 

Susanne havde umiddelbart før decembermødet set referatet fra Børne / 

undervisnings-udvalget. Dejligt at det ser så flot ud på begge skoler, selv om vi godt 
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ved, at tallene er et øjebliksbillede. Denne forældretilfredshedsundersøgelse er lavet på 

nationalt plan. Vi må godt klappe os selv på skuldrene for det flotte resultat.  

 

Pkt. 6 Perler på snor – et dialogmøde den 10.3.2021 mellem bestyrelser og børne-

/undervisningsudvalget. Forslag til emner, dialog og præsentation? 

Perler på snor betyder, at der ligger mange møder lige efter hinanden denne aften. Vi 

forventer, at mødet bliver virtuelt. 

 

Punkter vi vil sætte fokus på: 

Blåhøj Skole – skolens status i forhold til et elevtal, der efter sommerferien er lavere 

end de 75 elever. 

Dalgasskolens udeområder trænger til en opdatering. 

Kunne forældretilfredshedsundersøgelsen være et faktuelt fokus at tage udgangspunkt 

i. Herunder skole-hjem samarbejdet. 

Trafikundersøgelsen og de øvrige udfordringer der er omkring trafikforholdene på og 

omkring Dalgasskolen. 

Konflikthåndtering ved Sebastian Nybo. 

Opgave med børn med diagnosen: angst og skolevægring er en udfordring, og Corona 

har ikke gjort noget godt for disse børn. 

 

Susanne laver et oplæg på ca. 15 minutter. Bestyrelsen kommenterer og indgår i 

dialog. 

Pkt. 7 Årets gang 2021 – forslag vedhæftet 

Hvordan griber vi bestyrelsesarbejdet an i disse corona-tider? 

Mødeformen afhænger af de restriktioner, der er eller vil komme. 

Har man yderligere punkter til ventelisten, giver man Susanne besked. 

 

Pkt. 8 Mødet med Præstelundskolens bestyrelse den 7.4.21. Principper for 

klassedannelser er vedhæftet. 

Vær opmærksom på punktet omkring: Der er elever fra alle tre skoler i alle klasser 

(…) – det vigtigste må være gode klasser. 

Om mødet bliver virtuelt eller med fysisk fremmøde vides endnu ikke. 

 

Pkt. 9 Årsregnskab – bilag fremsendes inden mødet 

Årsregnskab for skolerne og SFO’erne viser alle et pænt overskud med forbrugspro-

center på omkring 95%. I et år, hvor Covid-19 har fyldt meget, og skolerne i perioder 

har været lukket helt eller delvis ned, er der områder, hvor det har været muligt at 

spare, men der er også områder, der har kostet mere. Udgifter til værnemidler og 

rengøring har ikke belastet budgetterne, da disse midler er blevet tilført skolerne 1:1. 

Konklusion: Samlet set er skolerne og SFO’er kommet ud med et overskud. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

I bladet Skolebørn har der været et fokus på skolevægring – Back to school. Er det en 

udfordring på Dalgasskolen og Blåhøj Skole? Der bliver taget hånd om det, når vi har 

børn med skolevægring, hvor der tages kontakt til forældre, PPR, familieafdelingen. 

Opfordring at der til næste bestyrelsesmøde læses om Back to school og så tages det 

på som punkt til mødet. 

Referatet godkendes på næste fysiske møde 


