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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 26.10.21 kl. 19.00 
på Dalgasskolen i spisestuen 

 

Til stede: Lise, Tanja, Morten, Diana, Brian, Kirsten, Bodil, Susanne. Elever: Anne 

Marie fra Dlg 

Fraværende: Peter, Ellen, Rasmus, Malthe 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Anne Marie fra Dalgasskolen: På knudemødet den 7. oktober talte vi om, hvordan vi 

kunne afholde morgensamlinger i december. 3. – 6. årgang var alle enige om, at det 

kunne være dejligt, hvis vi kan afholde noget samlet, fordi det er rart, når vi laver 

noget, som hele skolen er fælles om. 

Der var også nogle forslag til, hvad vi kunne lave: 

 Synge julesange og danse om et træ 

 Nogen der optræder med julemusik 

 Oplæsning af julehistorie 

 Fælles pyntning af juletræet i aulaen 

Der var forslag til forskellige legeredskaber og spil, som kunne være med til at 

forbedre legepladsen og skolegården i pauserne. For eksempel: 

 en rundboldbane der er kridtet op på græsplænen  

 flere gynger 

 skak og kryds-og-bolle-spil tegnet op i skolegården 

Der var også et ønske om 

 pige- og drengetoiletterne tilbage i stedet for årgangstoiletter (drenge sviner 

meget). 

 spejle på toiletterne (så man kan se, om man skal have renset bøjlen efter 

spisning). 

 badeforhæng i bruseområdet – det giver mere privatliv i badet efter idræt. 

 mere normale pauser, hvor man igen kan/må være i skolegården. 

Alle ønskerne er taget med tilbage til de voksne. 

 

Malthe fra Blåhøj Skole var fraværende, men har sendt følgende med Kirsten:  

 - 2.x har været på tur og set på ting til skolen.  

 Fuglereder mm er blevet repareret. 

 Bedre pauser, hvor elevrådet står for en leg. 

 Elevrådsfesten den 20. januar 2022 bliver opdelt i to perioder – først for 0. - 2. 

klasse og derefter for 3. – 6. klasse. 
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Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Susannes 60 års fødselsdag blev fejret på Dalgasskolen på dagen og vil blive fejret 

på Blåhøj Skole i morgen. 

 Det var en god motionsdag på begge skoler. På Dalgasskolen havde 0.-2.årgang 

mini-OL på skolen, og 3.-6. årgang var på stadion. På Blåhøj Skole var der 

aktiviteter på skolen for alle. 

 På Dalgasskolen var der fælles morgensang i aulaen i ugen op til efterårsferien, og 

det er der også i denne uge. I morgen på afdelingsmødet vil det blive besluttet, 

hvordan det skal være fremover. 

 Vi har i dag modtaget dispensation til opsætning af udendørs fitnessbane inden for 

skovbyggelinjen ved Dalgasskolen. Vi skal dog stadig afvente en byggetilladelse, 

inden projektet kan udføres. 

 Der er skolefest på Blåhøj Skole den 11. november og på Dalgasskolen den 18. 

november. 5. - 6.x på Blåhøj Skole samt 6. årgang på Dalgasskolen er ved at gøre 

klar til at opføre årets skolekomedier. 

 6. årgang har været til cyklistprøve.  

 Kvalitetsrapport skal laves i december/januar måned. Tages op på næste møde. 

 Dalgasskolen har fået en Ninja-bane, som var i overskud på Artium. 

 Skolerne har fået et beløb til faglige udfordringer og trivsel, som skal bruges inden 

nytår. På Dalgasskolen er pengene delt ud til brug på årgangene. På Blåhøj Skole 

vil pengene også blive fordelt ud. 

 Corona blafrer igen. Opmærksomhed på at tage hensyn. 

 Der er lavet grundskoleindberetninger for skolerne – alle skoler i hele landet skal 

udarbejde dem. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra formanden 

- Herunder opsamling fra dialogmødet med Børne- og undervisningsudvalget 

Skolebestyrelsen har været indkaldt til dialogmøde omkring Blåhøj Skole. Udvalget 

spurgte ind til, hvilke ideer man har til bevarelse af Blåhøj Skole. Er det en skole- eller 

landsbypolitik? Thomas Garsdal henviste til processen, hvor man skal tage det op i 

marts 2022. Det kan være en god ide at samle hele Blåhøj til et møde, hvor man ser på 

Blåhøj som en helhed. Det er vigtigt for Blåhøj, at der er liv i bygningerne. 

 

Pkt. 4 Bordet rundt 

 Blåhøj Skole har fået nye mål på multibanen. 

 Der arbejdes godt på kælderlokalerne på Blåhøj Skole. 

 Motionsdagen på Blåhøj Skole var med cykling, rulleskøjteløb (længste løb var 10 

km) og løb. Desuden var der rekorder omkring mange ting. 

 5.-6.x har været på lejrskole på Bornholm. En rigtig god tur på trods af megen 

regn. 

 

Pkt. 5 Årets gang i skolebestyrelsen 2022 

Bodil laver et forslag til årshjul for 2022 med de faste punkter, som skal være på 

årshjulet. I løbet af foråret tages den op til yderligere revision/ændring. Et nyt punkt 

kunne være Kys-og-kør-banen. 
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Pkt. 6 Trafiksikkerhed og parkering – punkt fra sidste møde 

Kys-og-kør-banen skal måske ved skoleårets start tages op, så alle ved, hvordan den 

fungerer. 

Man kunne på forskellige tidspunkter gøre opmærksom på forholdene på p-pladsen 

mm. 

Hækken ud mod Gl. Thyregodvej kunne med fordel klippes ned/kortes af, da det kan 

være svært at se cyklerne, der skal ud. 

Kan man lave en pil til højre og en pil til venstre ved udgangen af p-pladsen. 

Bus-skur – kunne det være muligt at få sat op på Elme Alle? 

Hastighedsbegrænsning ved skolen 

Store bump på vejen. 

Fodgængerfelt på Gl. Thyregodvej ved Kratvej. 

I Skanderborg Kommune har man en gruppe ”De ualmindelige”, og her kunne man 

måske få nogle gode ideer. 

Forslag om at der bliver et skoleomfattende projekt, hvor man sætter fokus på 

trafiksikkerheden og p-pladsen. 

 

Pkt. 7 Opsamling på eventuel ny skolestruktur i distrikt Brande 

Høringsmateriale sendt ud 12.10.21. Høringsfrist 7.12.21. 

Oplægget er debatteret, og der er en opgave til alle om at komme med input til næste 

møde, hvor der forfattes et høringssvar. 

 

Pkt. 8 Principper til gennemgang og godkendelse – 4 bilag 

Retningslinjer for brug af film mm 2016: Princippet blev godkendt - det skal dog 

undersøges, om det er de rigtige links, der står på princippet. 

 

Rygepolitik 2016: Datoen ændres, og der følges op på, om det følger Ikast-Brande 

Kommunes retningslinjer – ellers godkendt. 

 

Alkoholpolitik 2016 (MED 1.12.2015):  Datoen ændres – ellers godkendt. 

 

Principper for specialundervisning 2015:  Princippet skal ændres. Der laves et forslag, 

som tages på som et punkt til næste møde. Specialundervisning ++ skal også revideres 

eller slettes – dette tages også med næste gang. 

 

Pkt. 9 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 

forrige møde) 

Pornografiske hjemmesider og ikke alderssvarende hjemmesider mm er forbudt  

Ved gentagne overtrædelser kan det medføre sanktioner. 

 

Pkt. 10 Eventuelt 

Skolebestyrelsesvalg sættes på som punkt til næste møde. 

 

 


