
Dalgasskolen 
Elmeallé 2B 

7330 Brande 

Blad nr.:  09-06-2021

   

Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 8. juni 2021 
på Dalgasskolen i spisestuen 

 

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

Suppleanter: Diana 

Fraværende: Tina 

 

Forældreinformation: SR 

 

 

Pkt. 1 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Forslag til datoer for bestyrelsesmøder næste skoleår. Der var ingen kommentarer 

til forslaget, så det er vedtaget. 

- Skoleåret som snart er slut: Den 01.06.21 blev der bevilget 205 millioner til 

folkeskoleområdet. Det giver mulighed for at afkorte skoledagen og lave 

understøttende undervisning om til holdundervisning. Desuden kan man undlade at 

lave elevplaner samt udarbejde kvalitetsrapporter. Vi ved på nuværende tidspunkt 

ikke, hvilken betydning det får for Dalgasskolen og Blåhøj Skole. Det skal 

behandles i Ikast-Brande Kommune før udmøntningen på skolerne sker. 

- Nationale test er ved at være gennemført for de fleste klasser, og umiddelbart ser 

resultaterne pæne ud. 

- De nationale trivselsundersøgelser er lavet på begge skoler, og der er 100% 

deltagelse. Resultaterne vil foreligge senere. 

- Forskellige beslutninger om næste skoleår skal tages - Skal vi have morgensang? 

Skal klasserne fortsat have egne indgange og toiletter? Kan forældre komme ind 

på skolen? Hvordan skal udeområderne fordeles? Vi må vente med at tage 

beslutningerne, indtil vi ved, hvordan restriktionerne bliver. 

- Sommerferiesangen bliver også i år sunget som afslutning på dette skoleår. 

- 6x på Blåhøj Skole og 5. årgang på Dalgasskolen står for sidste skoledag. 

- 6. årgang på Dalgasskolen er i gang med at øve skuespil, som de skal vise for 

deres forældre som afslutning på deres skolegang på Dalgasskolen. 

- På Blåhøj Skole er Malene Overby Nonbo ansat, og på Dalgasskolen er Susanne 

Liengaard ansat. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

- Ændring i skolebestyrelsen: Diana træder ind i stedet for Tina. Velkommen til 

Diana. 

- I morgen er der et møde mellem børne- og undervisningsudvalget og de 

forældrevalgte i skolebestyrelserne, hvor vi bl.a. vil spørge ind til besparelserne på 

skoleområdet. Morten deltager i mødet, som foregår på Ikast Rådhus. 

 

Pkt. 3 Bordet rundt 

 Tre elever fra Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har vundet det allerførste 

globale mesterskab i entreprenørskab. De har opfundet Bobbles – høretelefoner med 

indbyggede højtalere, der er koblet sammen med lærerens mikrofon og som 

samtidig lukker al støj ude. Én af drengene har gået på Blåhøj Skole. 
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 Tilbud fra skaterklubben om at stille en rampe op på Dalgasskolen eller på Blåhøj 

Skole. 

 Billedkunstlokalet på Blåhøj Skole skal flyttes op på 1.sal, da 0.-1.-2.x skal 

samlæses og være i dette lokale. 

 Det bliver rart, når den nye kollega på Blåhøj Skole starter efter sommerferien. 

 6x på Blåhøj Skole skal i morgen på lejr til Give, og de glæder sig meget. 

 SFO på Dalgasskolen har arrangeret overnatning på skolen fra torsdag til fredag. 

På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 110 børn. 

 Dalgasskolens SFO har ansættelsessamtaler til en pædagog og en morgenåbner til 

start efter sommerferien. 

 

Pkt. 4 Evaluering af børne-unge-politikken. Deadline den 1.7.21 

Skolebestyrelsen og personalet har arbejdet med de forskellige udsagn. 6.årgang på 

Dalgasskolen har lavet tegninger omkring de enkelte udsagn. Billederne laves til en 

collage eller et power-point, der sendes som evaluering. 

 

Pkt. 5 Orientering om fagfordeling og skema 

Timefordelingsplanen udarbejdes ud fra de gældende retningslinjer om antal lektioner 

i de forskellige fag. Derefter laves der en fagfordeling, hvor lærere og pædagoger 

indgiver deres ønsker. Ud fra dette laves der et skema.  

 

Dalgasskolens skema er færdigt. Blåhøj Skoles skema er påbegyndt og forventes 

færdigt i løbet af denne eller næste uge. 

 

Pkt. 6 Skolebestyrelsens rolle på forældremøder i august 

- Tilknytning til de enkelte klasser 

Blåhøj Skole: 0.-1.-2. Lise, 3.-4.x, Tanja, 5.-6.x: Tanja 

Dalgasskolen: 0.årgang Morten, 1.årgang Brian, 2.årgang Brian, 3.årgang Diana, 

4.årgang Morten, 5.årgang Diana, 6.årgang Peter, specialklasser Ellen. Peter er vikar 

ved sygdom. 

 

Temaer: 1) Klasseforældreråd og deres rolle og betydning. 2) Hvad laver man i 

skolebestyrelsen? 

Susanne laver et lille oplæg om, hvad man kan fortælle om klasseforældreråd. 

 

Forslag: At man laver et spørgeskema til forældrene om, hvad der er brug for, at 

skolebestyrelsen har med af indslag på forældremøder. Sættes i skolebestyrelsens 

årshjul i marts/april måned. 

 

Evaluering af Forventningsfolders side om klasseforældreråd sættes på dagsordenen til 

skolebestyrelsesmødet 12. august. 

 

Pkt. 7 Skolebestyrelsen med på forældremødet den 4. august for kommende 0. årgang 

Morten deltager i dette møde. 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

 

 


