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Dalgasskolen og Blåhøj Skole 

Referat fra skolebestyrelsesmøde mandag den 13.06.22 kl. 19.00 
på Dalgasskolen i spisestuen 

 

Til stede: Tanja, Morten, Diana, Brian, Ellen, Kirsten, Rasmus, Bodil, Susanne. Elever: 

Anne Marie fra Dlg, Maja fra Blåhøj. 

Fraværende: Lise, Peter 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

Pkt. 1 Nyt fra eleverne 

Anne Marie fra Dalgasskolen: Der har ikke været Knudemøde siden sidste 

skolebestyrelsesmøde. Der har været skemafri uge, hvor 6. årgang arbejdede med 

potcast, forberedt lejrturen og spillede golf. I sidste uge var 6. årgang på lejrtur til 

Horsens - en rigtig god lejrtur, men vejret kunne godt have opført sig bedre. På 

torsdag er der Knudefest for første gang i flere år – dejligt! 

 

Maja fra Blåhøj Skole: Der har været afholdt gode elevrådsfester på Blåhøj Skole. 

Blåhøj Skole har haft skemafri uge, hvor de arbejdede med cirkus og sluttede af med 

en cirkusforestilling. 

 

Susanne gav de to elever en gave og takkede de to elever for deres indsats i 

skolebestyrelsen. 

 

Pkt. 2 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

 Dalgasskolens 6. årgang var på lejrskole i sidste uge. 

 Der var skemafri uge på Dalgasskolen i forrige uge:  

Indskolingen afholdt sommerkoncert i Remisen - grundet corona er det flere år 

siden, der har været afholdt koncert. Fantastisk oplevelse og meget flot indsats fra 

både voksne og elevers side. 

4. årgang var i skolekøkkenet og lavede mad, der kunne købes af personale og de 

andre børn. Desuden arbejdede de med engelsk og var også ude af huset. 

5.årgang arbejdede med Skole i gamle dage, hvor man skulle tiltale lærerne med 

De og efternavn. Drenge og piger var i mange fag opdelt.  

 Blåhøj Skole har været på fælles tur til Givskud Zoo. Der var blevet købt et 

undervisningsforløb til de forskellige børnegrupper, hvor man kom tæt på 

forskellige spændende dyr. 

 Kommunen indfører strengere sorteringsregler af affald i hele kommunen, og det 

giver en ekstra udgift for skolerne. 

 Der er afslutning for 6. årgang på Dalgasskolen på mandag, og på Blåhøj Skole på 

onsdag. 

 Tina Ostersen kommer tilbage i den fælles skolebestyrelse næste skoleår som 

suppleant på Artium. Kirsten Weensgaard fra Blåhøj Skole, Jeanette fra Artium og 

Tonny fra Dalgasskolen bliver repræsentanter i den kommende fælles 

skolebestyrelse. 
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Pkt. 3 Bordet rundt – herunder nyt fra formanden 

 Ros til indskolingens koncert fra bestyrelsesmedlem. Også voksen-bandet var en 

god oplevelse. 

 Forældre på 5. årgang oplevede børn, der gik meget op i det, at være i skole i 

gamle dage. De oplevede det positivt, at have mindre skærmtid og mere legetid. 

 Der har været en episode i skolebussen i Blåhøj. 

 En dreng fra Blåhøj Skole vil gerne være dyrepasser efter at have været i Givskud 

Zoo med skolen. 

 Dreng fra 5. klasse har fortalt hjemme, at det var sjovt at arbejde med skole i 

gamle dage. Man skulle ikke bruge pc, og man legede meget mere. 

 En dreng fra 6.klasse har haft en fantastisk lejrtur og havde armene over hovedet, 

da han kom hjem. 

 0.-1.x har været på deres årlige cykeltur ud til Rie – en oplevelse, der huskes 

mange frem i tiden. 

 Dejligt som ansat igen at kunne være en del af sommerkoncert, lejrtur og andre 

spændende oplevelser. Det gør, at hverdagen bliver lettere. Det er dejligt, at 

fællesskabet er for opadgående. 

 Knuden har ønsket, at Legepatruljen bliver oprettet på Dalgasskolen igen fra næste 

skoleår, og det er imødekommet. Dejligt at det igen er muligt. 

 

Pkt. 4 Tilbagemelding fra mødet den 8.6. med politisk udvalg 

Udvalget ville gerne have skolens input til de kommende budgetforhandlinger. Der 

blev stillet oprigtige spørgsmål til Blåhøj Skole. Hvis man går med en beslutning om 

at lukke Blåhøj Skole, kan det først ske fra næste skoleår. Hvis man vælger at 

opretholde undervisning på Blåhøj Skole, ønsker man fra skolebestyrelsens side, at det 

bliver permanent. 

 

Morten havde stillet udvalget følgende spørgsmål: 

Vil I fortsat lade en mørk luknings-sky hænge over skolen og byen? 

Vil I lukke skolen? 

Vil I satse på skolen og indse, at den nuværende økonomiske fordelingsmodel ikke er 

god nok for de små skoler? 

Vil I stordrift for enhver pris? 

 

Skolebestyrelsen står fast ved, at der er kvalitet i undervisningen og trivsel på skolen, 

og at det fortsat skal være en mulighed. 

Der er lukket 483 skoler i Danmark siden år 2000, og det har været hårdt for de små 

samfund. 

Man kan vælge at investere, og man kan vælge at afvikle! 

 

Pkt. 5 Status på skoleårets planlægning – timefordeling – fagfordeling – skema – 

ansættelser 

Timefordeling er tidligere blevet godkendt af skolebestyrelsen. 

Fagfordelingen er klaret. 

Der er lavet skemaer på begge skoler. 
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På Blåhøj Skole har følgende fået nyt job: Charlotte Skipper, Elin Rauff, Karen 

Nesheim og Kristina Skaarup. Kristina Knudsen er på barsel og Peder Thomsen er på 

barsel i 14 dage. 

Der er ansat 3 nye lærere samt en pædagog, og Peder er konstitueret som 

afdelingsleder. Bemandingen er dermed på plads fra 1.august. 

 

På Dalgasskolen er der ansat en pædagog, en pædagogisk assistent og en lærer - disse 

ansættelser skyldes den nye specialklasse, der starter 1. august. Desuden er der ansat 

en barselsvikar for Heidi Overgaard fra 1. august. 

 

Opgaveoversigterne skulle være på plads inden sommerferien. 

 

Der er kommet 7 ansøgninger til afdelingslederstillingen på Dalgasskolen.  

 

Pkt. 6 Indsatsområder det kommende skoleår: 

- Skoletrivsel for alle 

Susanne fortalte om strukturen næste skoleår: Der er afdelingsmøde en gang om 

måneden, og mellem hvert afdelingsmøde skal der afholdes et PU-møde (Pædagogisk 

Udvalg), som samler op fra afdelingsmøderne og planlægger det næste. 

Næste år kommer ressourceteamet til at hedde KIT-team (Koordinerende Indsats 

Team). 

PdULS er fortsat en del af organisationen i Ikast-Brande Kommune. 

Der er repræsentanter fra hvert udvalg i PU.  

Etablering af nyt ledelsesteam er også et indsatsområde næste skoleår. 

 

Pkt. 7 Opfølgning på spørgeskema 

Spørgeskemaet sendes ud her inden sommerferien med deadline for besvarelse den 1. 

juli. Der skal en beskrivelse med spørgeskemaet ud.  

 

Pkt. 8 Mellemformer – bilag vedhæftet 

På Blåhøj Skole har der i dette skoleår været Raketten, som kan betegnes som en form 

for mellemhold. 

På Dalgasskolen oprettes Oasen, som er en mellemform, som børn, der har brug for en 

pause, kan visiteres til. Det er ikke børn fra specialklasserne, men børn fra 

almenklasserne, der vil få dette tilbud. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Susanne takkede skolebestyrelsen for arbejdet i dette skoleår.  

 

 


