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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag den 28.03.22 
på Dalgasskolen i spisestuen 

 

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

Elever: Anne Marie fra Dlg, Maja fra Blåhøj. 

Fraværende: Diana 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Maja Blåhøj Skole: 

Elevrådet er ved at spare op til en hoppepude.  

Eleverne vil gerne have op-kridtning på fodboldbanen. 

Der er indført snitteværksted en gang om måneden. 

0.-4. klasse vil gerne lege på tværs i skoven. 

Der afholdes elevrådsfest den 28. april - for de små kl. 16.30-18.30 og for 

mellemtrinnet kl. 19.00 til 21.00. 

Vil samle pantflasker for at samle ind til Ukraine. 

Kanten rundt om multibanen vil eleverne gerne selv male - bevægelse og glæde. 

 

Anne Marie Dalgasskolen: 

På grund af corona har Knudemøderne været aflyst siden november, så på sidste møde 

kom klasserne med bemærkninger om, hvordan de havde haft det siden sidst. 

5. årgang: Det var træls at udeområderne var delt op og man ikke måtte blande sig 

med andre klasser. Der var langt til toiletter og udgange. Og det var træls med de 

mange vikarer. 

3.årgang synes også, at det var anderledes med mange vikarer, og at det er dejligt at 

være tilbage til mere normale skoledage. Desuden vil 3. årgang gerne bruge gården 

ved klasserne + fodboldbanen i skolegården i 2.pause.  

4. årgang synes det var rart med kønsopdelte toiletter, selv om der var langt til dem. 

Det har givet mere sammenhold i klassen, at man har været ”tvunget” mere sammen. 

6.årgang deltog ikke i Knudemødet, da de var på Artium og se skolekomedie. I sidste 

uge var 6. årgang igen på Artium og bagefter var alle på Dalgasskolen - det var for at 

lære de andre elever at kende. 

 

Desuden var der på Knudemødet ønsker om: 

Længere pauser og kortere skoledage.  

5. årgang vil gerne kunne bruge deres telefoner i pausen. Det blev forklaret, at det er 

noget, man taler om i klasserne. 

At man selv kan bestemme, om man vil være ude eller inde i pauserne.  

Vil gerne invitere Emma fra MGP til at synge på Dalgasskolen. 
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Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Opfølgning på skolestrukturen i Brande 

Der er fælles MED-møde med Dalgas/Blåhøj og Artium tirsdag den 29.3. Der vil 

fremadrettet fortsat være 2 MED-udvalg. Der vil være medarbejderinddragelse via 

MED. 

 

Bodil har lavet et forslag til kommende struktur for skolebestyrelsen. Morten og Rene 

har undersøgt, hvem der gerne vil fortsætte i skolebestyrelsen. 

Der indkaldes til fælles skolebestyrelsesmøde. 

 

Ledelsen skal på plads. Hvilke kompetencer kan vi byde ind med, og hvad kommer vi 

til at mangle Der skal slås en stilling op. 

 

- Skoleindskrivning 

På Dalgasskolen har der været skoleindskrivning – et godt besøgt Åbent Hus, hvor der 

var mulighed for at se SFO og børnehaveklasser. Der er 42 børn tilmeldt til 

kommende 0.årgang, og det vil udløse to 0. klasser næste skoleår.  

På Blåhøj Skole starter der 3 børn næste skoleår. Det lille antal skyldes fortrinsvis små 

årgange samt det frie skolevalg. 

 

- Flygtninge fra Ukraine. 
Der er kommet 45 personer til Blåhøj.  

 

- Der er én langtidssygemelding på Dalgasskolen. 
 

- Ny pedel på Blåhøj Skole 
Jan Henriksen er ansat som ny pedel på Blåhøj Skole. 

 

- Trivselsundersøgelsen for børnene er afsluttet. 
Vi afventer resultaterne. 

 

- Indvielse af agilitybanen fredag den 1. april.  
1 elev fra 6a samt 1 elev fra 6b skal sammen deres små venner løbe banen igennem, 

og desuden skal en mand og en kvinde blandt personalet gøre det samme. Derefter kan 

eleverne benytte banen. 

 

- Næste skoleårs planlægning er gået i gang. 
-  

- 6. klassernes klassedannelser er gået i gang. 
Stor ros til gode elever fra begge skoler. 

 

- Morgensang er kommet godt i gang på Dalgasskolen.  
Torsdag spilles der på guitar og ikke på klaver, og første gang eleverne så Susanne 

Liengaard stå med guitaren, spurgte de, om der kom et band i dag. 

 

- Ledelsen har i dag været i Remisen til et arrangement omkring distribueret 

ledelse.  



Dalgasskolen 
Elmeallé 2B 

7330 Brande 

Blad nr.:  04-04-2022

   

Der er taget udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse gennemført i december 20 / 

januar 21. Jonas Holm, som er forsker på Aarhus Universitet og har udarbejdet 

undersøgelsen, gennemgik spændende betragtninger omkring distribueret ledelse. 

Citat: ”Ledelse er at påvirke andre til at handle for at opnå fælles mål”. 

 

Pkt. 3 Bordet rundt – herunder nyt fra formanden 

 Eleverne havde oplevet det som en god dag at være sammen med eleverne fra de 

andre skoler på 6. årgang, dog blev der efterlyst mere tid i forskellige grupper.  

 På Blåhøj Skole er man også startet med morgensang. 

 Der laves store malerier på Blåhøj Skole for at udsmykke skolen. 

 På Blåhøj Skole arbejdes der på at komme på udflugt til Givskud Zoo. 

 Der afholdes skemafri uge med et fælles projekt på Blåhøj Skole. 

 Der er lavet en ny sti ved Gl. Thyregodvej, fordi der er vejarbejde på Elme Alle, 

og busserne skal have en ny holdeplads. 

 Formanden beskæftiger sig med den nye skolestruktur. 

 Forslag om at få Charlotte Dokkedal ud at fortælle bestyrelsen om arbejdet som 

socialfaglig medarbejder. 

 SSP arrangement for 5. og 6.årgang i distrikt Brande torsdag den 31.marts med 

temaet ”Netetik”. Der er foredrag for eleverne om formiddagen, og så arbejder 

eleverne med det i løbet af dagen. Om aftenen er der foredrag for forældrene. 

 

Pkt. 4 Status på skoleårets planlægning 

Der udarbejdes en timefordelingsplan, som skolebestyrelsen skal godkende på næste 

møde. 

 

Pkt. 5 Spørgeskemaundersøgelse: Hvad er der brug for, at bestyrelsen har med ud på 

forældremøderne i næste skoleår. 

Inspiration vedrørende kontakt-forældreråd (bilag fra sidst) 

Brian laver et oplæg til et spørgeskema, som sendes rundt til bestyrelsen, og det tages 

op på næste møde. 

 

Pkt. 6 SFO’en Dalgasskolen lige nu 

Der er kommet en del udmeldinger hen over corona-perioden.  

Man har lavet mange spændende aktiviteter for børnene: Løbeklub, svømmehal, café, 

danseklub samt det, man i øvrigt plejer at kunne foretage sig i SFO’en.  

Stadig stor fokus på idræt og bevægelse, da man er certificeret idræts-SFO.  

Det er vigtigt, at der er gode tilbud til børnene, så de kan få en god og sund hverdag.  

 

Pkt. 7 Årsregnskab 

Regnskab gennemgået og godkendt. 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

 

 


