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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 12.08.21 kl. 19.00 
på Dalgasskolen 

 

 

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

Fraværende: Brian 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

Vi mødes ved hovedindgangen på Artium kl. 18.30, hvor der vil være en kort rundvisning. 

Derefter kører vi på Dalgasskolen og starter med at spise – vi henter pizza på vejen. 

 

 

Pkt. 1 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Vi er kommet godt i gang på begge skoler.  

 På Dalgasskolen blev årets første morgensamling afholdt i skolegården. Her blev 

0. klasserne mødt med klap og sang, alle børn og voksne blev budt velkommen 

tilbage efter ferien, og der var en særlig velkomst til 0.klasserne samt Sidsel, som 

er nyansat klasselærer i 5b. 

Tirsdag startede dagen med morgensamling afdelingsvis - indskolingen i aulaen og 

mellemgruppen i ALT. Det er dejligt igen at kunne holde morgensang, og det er 

fint, at børnene er opdelt i afdelinger, da der så kan synges sange, der passer til 

aldersgruppen. Også dejligt at vi har så mange musiklærere, der vil spille til 

morgensang og lærere, der vil stå for det. 

 På Blåhøj Skole synger man morgensang mandag og fredag, og de andre dage er 

der læsebånd. Også dejligt her at høre børnene synge sammen igen. 

Blåhøj Skole kunne her efter ferien byde velkommen til 3 nye voksne. Malene er 

nyansat lærer i fortrinsvis 3.- 4. klasse, Jonas er ny pedel på Blåhøj Skole med 2 

dage på Dalgasskolen, og Oliver er ansat som pædagogmedhjælper. 

5.-6. klasse skal på lejrskole til Bornholm. 

På Blåhøj Skole har man startet et nyt hold op – Raketten – hvor børn kan komme 

og få et fagligt/socialt løft, få en pause i hverdagen samtidig med at de fortsat har 

en stærk tilknytning til stamklassen. Nogle børn vil være fast tilknyttet dette hold, 

og andre vil være tilknyttet i perioder. 

 På begge skoler er den første uge inden eleverne mødte på skolerne blevet brugt til 

oprydning, klargøring og forberedelse. Umiddelbart før sommerferien modtog vi 

skolemøbler, som var blevet i overskud på Præstelundskolen, og de er blevet 

fordelt rundt i klasserne og på skolerne. Overskydende møbler er hentet af 

ØstHjælp og sendt til lande, der har brug for dem. 

 Der er kommet nye restriktioner vedrørende Corona. Der skal nu mere til, før hele 

klasser sendes hjem ved smitteudbrud, og vi må igen samles på tværs af klasser og 

årgange.  

På Dalgasskolen har vi valgt at fortsætte med forskellige indgange og toiletter til 

årgangene, men grundet den seneste udmelding fra UVM, har vi valgt at bløde op 
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på dette. Vi er stadig opmærksomme på god håndhygiejne med sprit i alle klasser 

samt aftørring af borde. 

 På Dalgasskolen er der lavet overvågning. I sommerferien har der ikke været 

hærværk på skolen. 

 Fodgængerovergangen på Gl. Thyregodvej bliver sløjfet. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

Intet siden sidst 

 

Pkt. 3 Bordet rundt 

Blev ikke nået. 

 

Pkt. 4 Fastsættelse af diverse temaer for 2022 

Udsættes til næste møde. 

 

Pkt. 5 Budgetopfølgning og budgetorienteringsmøde i kommunalt regi 25.8. kl. 19 (mail 

videresendes som bilag) 

Høringssvar udarbejdes umiddelbart efter budgetorienteringsmødet. 

Hver måned bliver der udarbejdet lønsumsstyring samt lavet ledelsestilsyn for 

skolerne og SFO’erne. Her bliver der fulgt op på økonomien. Forbrugsprocenten er 

tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. Saldoliste for Dalgasskolen, Blåhøj Skole, 

Valhalla og Kernehuset er fremlagt. 

 

Pkt. 6 Udvælge principper til gennemgang i de kommende måneder 

Udsættes til næste møde 

 

Pkt. 7 Husorden for Dalgasskolen og Blåhøj Skole. Skal der tilføjes noget i forbindelse 

med ændringer i bekendtgørelsen. 3 bilag vedhæftet. 

Udsættes til næste møde 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

4.årgangs forældremøde overtages af Diana 

 

 


