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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 19.05.22 kl. 19.00 
på Blåhøj Skole 

 

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

Elever: Anne Marie fra Dlg 

Fraværende: Maja fra Blåhøj, Ellen 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Anne Marie Dalgasskolen:  

Det er rart, at vi igen har morgensang på Dalgasskolen. Der er efter corona-perioden 

forsøgt med, at klasserne sidder på langs ved siden af små venner, men der er enighed 

om, at det er bedre at sidde klasse/årgangsvis på tværs. Der er dog enighed om, at det 

er bedst, når alle synger med - her er det bedst med sange, man kender og ikke for 

barnlige sange. Derfor ønsker 5.-6. årgang, at det kan foregå så indskolingen og 

mellemtrinnet er hver for sig. Desuden er man enige om, at det er godt, når der er 

fortællinger til morgensang. 

Af ønsker fra klasserne er der bl.a. andet kommet følgende: at Legepatruljen 

genindføres, at Knudeboden genindføres, at der kommer bænke ud for klasserne, at 

der laves streger på fodboldbanen, at man må være på sportspladsen i begge pauser, at 

der kommer lås på yderdørene på aula-toiletter, flere legeting til små og store venner, 

at der er en micro-ovn i mellemrummene i klasserne. 

Man har i klasserne debatteret følgende og her er svarene: 

Hvad er trivsel for eleverne: 

 At vi er gode til at lege sammen  

 At vi taler pænt til og om hinanden 

 At ingen bliver moppet 

 At vi ikke for svære opgaver 

 At vi har en god legeplads, og får nye legeredskaber,  

 At vi har naturen tæt på 

 At vi har glade/sjove voksne, der giver gode forklaringer  

 At der er medbestemmelse og vi bliver lyttet til  

 Udflugter og svømning 

 At der er ro i klassen og et godt indeklima (varme/luft) 

 At man kender hinanden og giver plads til andre 

 At man respekterer og hjælper hinanden 

 At vi har et godt fællesskab på skolen (morgensamling, små venner, skemafri 

uger, aktivitetsdag osv.) 

 At de voksne lytter til børnenes forslag 

 At man har et forældreråd 

 At man tager på udflugter og lejrskole 

 Det sociale i klassen er meget vigtigt – det skal prioriteres højt 
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 At man har gode samarbejdspartnere i timerne 

 At de voksne forstå klassens behov og laver sjov undervisning 

Hvordan kan eleverne selv være med til at sikre trivsel? 

 Vi kan huske at lufte ud i pauserne 

 Vi kan lade være med at tale privat i timerne 

 Vi kan lytte til -og rette os efter de voksnes anvisninger 

 Vi kan være gode kammerater og arbejde sammen med alle 

 Vi skal huske at tale pænt med og om hinanden og lade alle bestemme noget 

 At vi hjælper og respekterer alle også dem fra andre klasser 

 At vi fortæller de voksne, når der er problemer vi ikke selv kan løse 

 At man kan sige pyt 

 Vi kan prøve at lave ting sammen, også når man tror man ikke gider 

 Vi kan bidrage til at timerne bliver sjovere 

 Vi skal øve os i at være åben over for et større fællesskab (specielt når vi 

kommer på Artium) 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Resultatet fra børnenes trivselsundersøgelse blev vist, og der var en kort debat om, 

hvordan undersøgelsen bliver brugt efterfølgende. 

- Begge skoler har haft besøg af det politiske udvalg, hvor der blev fortalt om 

skolerne - værdigrundlag, specialområdet, kort rundvisning, tiltag på Blåhøj Skole. 

Der var sat en halv time af til hvert besøg. 

- Der skal affaldssorteres på begge skoler. Der er lavet en plan for, hvordan det skal 

foregå. Det er en udgift, som skolerne skal afholde fra eget budget. 

- På Dalgasskolen får vi en ekstra specialklasse. Målgruppen er indskoling - 

autismespektret. Der rokeres rundt i de eksisterende klasser, og der ændres i de 

rum, hvor børnene skal gå. Der er stillinger slået op i forhold til at dække denne 

klasse. 

- Der øves til sommerkoncert på Dalgasskolen. 

- Der er personalemøde på mandag, hvor der skal arbejdes med næste skoleårs 

planlægning. Der sluttes af med fælles spisning. 

- Hvis man henvender sig til skolen omkring en personale, forventer man så, at man 

kan være anonym? Det kan man kun forvente, hvis man siger, at man vil være 

anonym, og ellers vil man fra skolens side fortælle om henvendelsen til den 

omtalte person. 

- Der er lavet et ansættelsesudvalg i forhold til afdelingslederen på Dalgasskolen. I 

morgen vil stillingen blive slået op. 

- På Blåhøj Skole er der slået en lærerstilling op. 

-  

Pkt. 3 Bordet rundt – herunder nyt fra formanden 

 Der er kommet en henvendelse til et bestyrelsesmedlem omkring det nye anlæg af 

Elme Allé. Der bliver kun fortov i skolens side af vejen. Beslutningen er truffet af 

kommunen. 

 Desuden henvendelse vedr. fodgængerovergang på Østre Allé. Der er tidligere 

gjort opmærksom på det farlige ved den fodgængerovergang. 
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 På mandag er der valg af medarbejderrepræsentant til skolebestyrelsen. Rasmus 

stiller ikke op til valget denne gang. 

 Der har været emneuge på Blåhøj Skole i denne uge. Emneugen startede op med 

besøg af en kunstner og er sluttet af med en cirkusforestilling. For nogle en svær 

uge og for andre en fantastisk oplevelse.  

 Elevrådet på Blåhøj Skole har holdt elevrådsfest - én fest for indskolingen og én 

for mellemtrinnet. 

 Hele Blåhøj Skole tager en tur til Givskud Zoo en dag inden sommerferien. Det er 

i stedet for turen til skøjtehallen i efteråret. 

 På Blåhøj Skole er Kristina Knudsen gået på barsel, og Faeza har taget nogle af 

hendes timer ind til sommerferien. 

 På Dalgasskolen glæder mange sig til sommerkoncerten. 

 

Pkt. 4 Kommende skoleårs møderække i skolebestyrelsen - bilag 

Anette Andersen varetager skolesekretær-opgaven for den samlede skolebestyrelse 

næste skoleår. 

Liste med de kommende skolebestyrelsesmedlemmer vedhæftes referatet. 

Hvis man kun læser den nederste firkant i avisen, så ser det ud, som om der er 4 

repræsentanter fra Artium, men den ene er repræsentant for specialklasserne på alle 

skolerne og kan blive valgt fra alle skolerne. 

 

Pkt. 5 Opfølgning på spørgeskemaundersøgelse v/Brian 

Spørgeskemaet blev vist. Opmærksomhed på at man skal have specialklasserne med i 

undersøgelsen. Anette og Bodil sørger for, at Brian får oplysningerne tilsendt. I næste 

Nyhedsbrev skal spørgeskemaet nævnes, og så vil det komme ud som en selvstændig 

besked. 

På første møde i den nye skolebestyrelsesmøde skal man tage stilling til, hvordan man 

har kontakten til skolebestyrelsen.  

 

Pkt. 6 Budgetopfølgning – 4 bilag 

Toptallet blev debatteret, og budgetopfølgningerne blev taget til efterretning. 

 

Pkt. 7 Forberedelse til mødet med Børne-, Kultur- og Fritidsudvalget den 8.6.22 

Morten har henvendt sig til Anette Mosegaard for at høre, hvad udvalget forventer at 

høre om. Fra forvaltningen vil der komme en procesplan, da borgmestergarantien 

udløber.  

Når dagsorden og procesplan modtages, sendes dette til bestyrelsen, som kan give 

input. 

Der bliver givet udtryk for, at det er ved at være en svær situation for befolkningen i 

Blåhøj grundet usikkerheden omkring skolens fremtid. 

Susanne, Lise og Morten deltager i mødet. 

 

 

Pkt. 8 Eventuelt 

På Dalgasskolen starter der 22 elever i hver klasse. 

På Artium starter der 26 elever i hver klasse. 

På Blåhøj Skole starter der 3 elever i 0.klasse. 

 


