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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag den 10.05.21 kl. 19.00 
på Dalgasskolen i spisestuen 

 

Til stede: Lise, Morten, Tina, Peter, Ellen, Rasmus, Bodil, Susanne.  

Fraværende: Tanja, Diana, Kirsten, Brian. Eleverne ikke inviteret pga. forsamlingsloftet 

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Lokalplan 

Blåhøj Skole har fra Ikast-Brande Kommune modtaget forslag til lokalplan, hvis 

formål er at muliggøre en modernisering og udvidelse af biogas-anlægget ved Blåhøj 

Energiselskab. Der er frist for høringssvar 7. juni. 

 

Der er kommet svar på det høringssvar, som Dalgasskolen sendte ind i forhold til 

Netto-byggeriet. Vi skrev i høringssvaret, at vi mener, at man skal tage hensyn til 

trafiksituationen i området. 

 

- Orientering om personalesituationen 

På Blåhøj Skole har der været en del fravær grundet sygdom og barsel, men der har 

været stabilitet i hele perioden med det personale, der er ansat  

På Dalgasskolen er personalesituationen stabil. 

 

 På begge skoler er børnetallet faldende, da vi i år skal af med store 6. klasser, og 

kun får små børnehaveklasser ind efter sommerferien – vi mister ca. 25 elever i alt, 

så det har stor betydning for vores tildeling. 

 Ballonmødet på Dalgasskolen, hvor de kommende elever i børnehaveklasserne og 

deres forældre kommer og ser skolen, har vi været nødt til at aflyse på grund af 

forsamlingsloftet. 

 Corona-situationen pt. er, at en personale på Blåhøj Skole er testet positiv, hvilket 

betyder, at 0.-3. klasse er sendt hjem. 

 5.-6. årgang er tilbage på skolerne i alle uger fra i dag, og det er dejligt med mere 

liv på skolen. 

 Lejrskoler og store ekskursioner med overnatning er ikke en mulighed på denne 

side af sommerferien. 

 Resultater af de nationale test bliver samlet ind – det bliver interessant at se, hvad 

online undervisning har betydet. 

 Der afholdes mange møder virtuelt, hvilket ind i mellem betyder, at vi ikke har 

rum nok på skolen til at afholde virtuelle møder.  

 Betina, Charlotte, Susanne og Bodil har deltaget i møder med Jesper Kvist 

Mølgaard som vejleder, hvor vi har arbejdet med PLC og PLF ud fra 

ledelsesmæssige udfordringer. Et meget spændende og interessant forløb, som 

ledelsen har haft stor glæde af. Det er ved handling, at der sker noget. Få 
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fokuspunkter som kan overholdes og overskues i stedet for mange fokuspunkter, 

som ikke overholdes.  

 §16b og 16d er søgt for næste skoleår også. Det er ansøgning om forkortning af 

skoledagens længde. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Fællesmødet mellem forældrevalgte skolebestyrelser og børne- og ungeudvalget er 

udsat til 9. juni. Morten og Lise deltager i mødet. 

 

Pkt. 3 Bordet rundt 

 Kunne man forestille sig, at der også i næste skoleår er forskudte mødetider? Det 

tages med til overvejelse. 

 Valhalla havde planlagt med en overnatning, men det kan ifølge restriktionerne 

ikke lade sig gøre på denne side af sommerferien. 

 Online-undervisning har fungeret godt, men det har også været en udfordring for 

nogle, at det kun er få voksne, der er omkring klasserne. 

 Der har før nedlukningen været arbejdet med nogle udfordringer i børneflokken på 

en årgang, hvor det ”buldrede”. Her efter at alle elever er tilbage på skolen igen, 

undersøges det, om det stadig ”buldrer”. 

 Der har været bygningssyn på Dalgasskolen. 

 Arbejdstilsynet har været på besøg som opfølgning på sidste besøg, hvor vi fik 

flere påbud. Alt er i orden nu, og vi har fået grøn smiley. 

 

Bodil 

Pkt. 4 

Opsamling på mødet med Præstelundskolens bestyrelse. Referat fra mødet er 

vedhæftet. Det reviderede Princip om klassedannelser bliver sendt ud i næste 

uge. 

Det var et fint møde. Princippet for klassedannelser er godkendt af skolebestyrelsen. 

Kunne man fremadrettet forestille sig, at nogle Faglig Fordybelses Fredage blev 

afholdt fælles for de tre skoler, så man havde ”valgfag” på tværs af skolerne. Så kunne 

man arbejde sammen og lære hinanden lidt at kende.  

 

Pkt. 5 Timefordelingsplanen – bilag sendes først ud onsdag 

Timefordelingsplanen for både Dalgasskolen og Blåhøj Skole blev gennemgået. Ved 

sidste møde blev bestyrelsen informeret om mindste-timetal og vejledende timetal, og 

ud fra disse retningslinjer er timefordelingsplanen lavet.  

På Blåhøj Skole samlæses 0.-1.-2. klasse, 3.-4. klasse samt 5.-6. klasse. Desuden 

oprettes der et lille hold med en åbningstid 27 lektioner om ugen.  

På Dalgasskolen er der ud over at følge de vejledende timetal givet holdtimer til 

læsekursus og til 3-deling af faget Håndværk og design. Et nyt tiltag er også, at 3 

pædagoger får ressourcetimer med fokus på AKT, bevægelse og motorik. 

 

Pkt. 6 Opfølgning på punktet omkring data fra sidste møde (bilag blev sendt ud til 

sidste møde) 

Generel debat. 
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Pkt. 7 Bodil fortæller om den virtuelle undervisning i fagene Håndværk og design samt 

madkundskab 

Bodil viste et undervisningsforløb, som 4. og 6. årgang på Dalgasskolen har haft som 

virtuel undervisning, hvorefter skolebestyrelsen fik mulighed for at lave det samme, 

som eleverne havde skullet lave hjemme.  

Desuden fortalte Bodil om, hvordan 6. årgang har haft virtuel madkundskab.  

 

Pkt. 8 Eventuelt 

Susanne takkede Tina for 12 år i skolebestyrelsen. 

 

Næste skolebestyrelsesmøde afholdes (forhåbentlig) fysisk den 8.6. 

 

 


