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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 14.09.21 
på Blåhøj Skole 

 

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

Gæst: Charlotte Skipper Elever: Anne Marie Bak Pedersen fra Dalgasskolen 

Fraværende: Ellen 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Anne Marie fra Dalgasskolen: 

 Tonny har lavet en plan over, hvornår de forskellige klasser må bruge 

boldbanerne. 

 3a ønsker sjove trampoliner, som dem de har på Artium, samt streger på 

fodboldbanerne.  

 Nogen ønsker, at der bliver arrangeret en fodboldturnering/rundboldturnering. På 

næste Knudemøde skal de tale om, om nogle elever har lyst til at stå for det. 

 5b spørger, om Legepatruljen starter igen? Ledelsen undersøger, om der er en 

voksen, der har tid til at stå for legepatruljen 

 5. årgang ønsker bord-bænkesæt i udeområdet ved deres klasser.  

 6. årgang ønsker adgang til et bordtennisbord i 10-pausen, og de ønsker også at 

bruge legepladsen i formiddagspausen. Svar: De bordtennisborde, der står ved 

faggangen, må gerne bruges i de pauser, hvor de må være inde. Legepladsen er til 

de mindste, og det kan være utrygt for dem, hvis der er mange store børn i 

området. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

Vi er kommet godt i gang på Dalgasskolen og Blåhøj Skole. På Dalgasskolen med 

morgensamlinger opdelt i indskoling og mellemtrin alle dage undtagen fredag og på 

Blåhøj Skole 2 dage om ugen. 

 

Der er afholdt forældremøder i de fleste klasser, og her er der blevet valgt nye 

forældreråd.  

 

På Dalgasskolen har vi fået flere gamle legeredskaber fjernet, og vi har nu bestilt en 

agilitybane til sportspladsen. Der er søgt byggetilladelse, og vi forventer, at den kan 

opføres i løbet af efteråret. 

 

Projekt Læselyst er startet op på Dalgasskolen:  

- Fredag den 3.september havde 1.-2. årgang en fælles fredag med fokus på læselyst. 

Minna, Kristina og Bitten startede dagen op i ALT. Kristina sad i en stol 

fuldstændig opslugt af at læse, hvorpå der kom en person kørende ind på løbehjul 

(Bitten). Hun forsøgte at få kontakt til den læsende Kristina. En svær opgave som 
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dog lykkedes til sidst. Efter dette sjove indslag blev der sunget, og der blev lavet 

introduktion til dagen. Bitten, Kristina og Minna havde lavet et flot oplæg med 

forskellige stationer, hvor eleverne skulle læse og blive inspireret til yderligere 

læsning. 

- Onsdag den 8.september blev den internationale læsedag startet med en lang 

læseslange gennem hele skolen, hvor alle sad og læste i 15 minutter. Denne dag 

havde vi besøg af TV Midt Vest – det blev til et indslag om aftenen på 40 

sekunder. 

- Fredag den 10. september havde 3.- 6. årgang fælles fredag med fokus på læselyst. 

Der var fælles opstart i aulaen, hvor Bitten, Kristina og Minna fortalte om dagen, 

der blev sunget et par sange, vi så en video om læsning, og så var det ellers med at 

komme i gang med at læse. Igen havde Bitten, Kristina og Minna lavet spændende 

stationer med forskellige oplæg. Dejligt med sådan nogle fælles dage for hele 

skolen. 

- 4b arbejdede på en kreativ måde med Læselyst umiddelbart efter sommerferien, og 

her var de kommet med forskellige ideer til dagen. En af ideerne var, at alle på 

skolen skulle have en T-shirt. Derfor havde alle børn og voksne på skolen en flot 

sort T-shirt med læselyst-logo på i forbindelse med projektet. 

 

Årets første personalemøde er afholdt, og det startede med en rundvisning på Artium. 

Grundet oplægget ”Hvilken vej skal vi gå” blev der lavet om på aftenens dagsorden, så 

personalet havde mulighed for at drøfte dette oplæg. Normalt er det kun det 

pædagogiske personale, der deltager i personalemøderne, men da det har interesse for 

hele personalet, blev alle indbudt til mødet. Efterfølgende har MED arbejdet med 

tilbagemeldingerne og har lavet svar. 

 

Byrådet i Ikast-Brande har lavet et budgetforlig, og her kan vi med glæde læse, at den 

halve procents besparelse, som også skulle have været effektueret i 2022, er fjernet.  

 

Blåhøj Skole 

- Skønt at høre børnene synge til morgensang på Blåhøj Skole 2 gange om ugen. 

- 5. – 6.x går et travlt efterår i møde med bl.a. lejrskole til Bornholm, cyklistprøve 

og skolekomedie. 

- Børn har afprøvet kugleveste. 

- Koncert i morgen med Gospel Sisters 

- Nyt lille hold – Raketten – for børn der har behov for en pause i løbet af dagen. 

Enkelte med mange timer i Raketten og andre, der ku er der ved behov. 

- Der er tegnet streger op i skolegården til stor glæde både i undervisningen og i 

pauserne. 

- Der er fundet svimmelsvamp i kælderen på Blåhøj Skole. Det har givet anledning 

til oprydning og renholdelse. 

- Festhøjttaler indkøbt til Blåhøj Skole 

- Ny serviceleder Jonas er ansat på Blåhøj skole har fået en god start på skolen 

- Susanne har fået en henvendelse fra Beboerforeningen. Susanne mødes med dem 

den 4. oktober angående børnetallet på Blåhøj Skole. Tanja vil gerne deltage i 

mødet. Den 12. oktober er der borgermøde i Blåhøj. Tanja deltager også i dette 

møde. Reglerne om at lægge billeder på Facebook skal på dette møde præciseres. 
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Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

På bagkant af at skolebestyrelsesformændene mødtes i foråret, er der lavet et netværk 

for disse. 

Formanden har haft en løs diskussion med formanden fra Artium omkring punkt 5. 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 

- Spændende som forældre at have fået sit yngste barn i 0.klasse efter at det ældste 

barn er rykket på Artium. 

- Det går godt på Blåhøj Skole. 

- Som skolebestyrelsesmedlem kan det være svært at få dialog i gang på forældre-

møder. Måske skal nye skolebestyrelsesmedlemmer klædes bedre på til at deltage i 

forældremøder. 

- Debat om hvordan der bliver kommunikeret ud til forældre. 

- Overnatning i SFO før sommerferien. 

- Et skolebestyrelsesmedlem oplever, at der har været stor og god debat på de 

forældremøder, hun har deltaget i. 

- Trafiksikkerhed og parkering. Tages på som et punkt til et kommende møde 

- Spørgsmål om der igen bliver mulighed for at få morgenmad i SFO på 

Dalgasskolen. Svaret er, at der bliver ikke mulighed for at købe det, men børnene 

er meget velkomne til at medbringe morgenmad. 

- Tilmeldte i SFO på Dalgasskolen ser fint ud – over 170 børn på nuværende 

tidspunkt. 

- Forældreråd til debat på forældremøder. 

 

Pkt. 5 Hvilken vej skal vi gå? Kvalificering af fremtidsperspektiverne for område 

Brande – bilag. 

Med udgangspunkt i vedhæftede forslag skal vi i skolebestyrelsen debattere og 

lave en tilbagemelding. På side 4 i materialet er der 3 punkter til drøftelse, som vi 

vil tage udgangspunkt i.  

Punktet blev drøftet. Morten og Brian sammenskriver udtalelserne til en 

tilbagemelding, der bliver sendt til forvaltningen på fredag den 17.9. 

 

Pkt. 6 Fastsættelse af diverse temaer for 2022 (udsat fra sidste møde) 

Hvad skal skolebestyrelsen tage med til debat på forældremøder næste skoleår? Dette 

tages på som et punkt til et senere møde. 

Tema kunne være trafik og parkeringsforhold på Dalgasskolen. 

 

Pkt. 7 Udvælge principper til gennemgang i de kommende måneder (udsat fra sidste 

møde) 

Det blev besluttet, at principperne gennemgås på de kommende møder i nogenlunde 

følgende rækkefølge: 

 

Retningslinjer for brug af film mm 2016  

Rygepolitik 2016 

Alkoholpolitik 2016 (MED 1.12.2015) 

Principper for specialundervisning 2015 

Princip for flydende klassedannelser 2016 

Princip for samarbejdet mellem SFO og skole 2016 
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Principper for specialundervisning++ 2016 

Principper for supplerende undervisning 2016 

Principper for timefordelingsplan 2016 

I gang igen efter stress 2017 (MED juni 2017) 

Princip for betaling til arrangementer 2019 

Princip for elevfravær 2019 

Princip for lejrskoler og overnatninger 2019 

Principper for udlevering af medicin 2019 

Seksualpolitik 2019 

Trivselsstrategi 2019 

Principper for samarbejdet mellem skole og hjem 2020 

 

Pkt. 8 Husorden for Dalgasskolen og Blåhøj Skole. Skal der tilføjes noget i forbindelse 

med ændringer i bekendtgørelsen. 3 bilag er tidligere sendt med ud (udsat fra 

sidste møde) 

Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

 

 


