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Artium, Blåhøj Skole og Dalgasskolen 

Referat fra skolebestyrelsesmøde tirsdag den 13.09.22 kl. 18.30 
Mødet afholdes på Artium i personalerummet 

 

Til stede:  

- medlemmer:  Lise, Morten, Brian, Louisa 

- suppl.: Tanja, Diana, Ellen, Tina 

- personale: Jeanette, Tonny, Kirsten 

- ledelse: Bodil, Susanne 

- elever: Matilde 9c Artium, Peter 6x Blåhøj Skole, Maja 6b Dalgasskolen 

 

Fraværende: Rikke, Susanne Lund, Kenneth, Peter 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

Pkt. 1 Er der nogen, der har noget til eventuelt? 

Der er ingen punkter til eventuelt. 

 

Pkt. 2 Velkommen til og nyt fra eleverne 

Matilde fra Artium: 

Der har ikke været afholdt elevrådsmøde på Artium. Men på første møde vil vi bl.a. 

tale om pauser med indhold – noget der minder om Legepatruljen. Sidste skoleår 

lavede elevrådsrepræsentanterne en skrivelse med mange gode forslag til pause-

aktiviteter og andre tiltag. Matilde sender den til Bodil. 

 

Peter fra Blåhøj Skole: 

Formand Maja var forhindret, så i stedet deltog næstformand Peter i mødet. 

Nyt fra klasserne: 

0.- 1x synes, det er vigtigt, at hvis man bliver uenige, så siger man undskyld og starter 

på en frisk. 

2.-3x ønsker en karrusel til legepladsen. 

6x synes, at vi skal opfriske reglerne for leg i skoven. 

 

Multibanen skal males, og det vil ske i en fælles emneuge i foråret for hele skolen. 

 

Alle klasser vil drøfte sproget på skolen: Hvordan taler vi til, med og om hinanden i 

timer og frikvarter? Hvilke ord sårer andre? Og hvad kan man sige i stedet? Hvilke ord 

og vendinger er konstruktive, når nogen bliver uenige? 

 

Elevrådet har talt om, hvordan reglerne er for at lege i hulerne. Elevrådet foreslår, at 

man gerne må gå rundt i skoven/på skolens legeplads, kigge på huler og hvad der sker 

i skoven/ på legepladsen.  Der er ikke hulegrænser udenfor hulen. Er der huleleg i 

gang, så spørger man om lov til at gå ind i hulen. Bygger man huler, tager man ikke 

fra andres, men spørger om lov, hvis de ikke leger i den mere. Er der nogen, der 

ødelægger andres huler, foreslår elevrådet, at de voksne giver de pågældende 

karantæne fra skoven i 14 dage. 

 

 



Blad nr.:  19-09-2022

   

Maja fra Dalgasskolen: 

Der er lavet boldbaneregler, hvilket er rart for både børn og voksne.  

Elevrådet ønsker at bruge ALT i pauserne til vinter, og der er indkommet forslag til, 

hvad man kan lave der. 

Der er ønske om nye stole til 6. årgang, vandautomat til mellemgruppen og fælles 

toiletter. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen, bl.a. 

- medlemskab af Skole og Forældre. 

Dalgas/Blåhøj har været medlemmer i mange år. Præstelunskolen/Artium har tidligere 

været medlemmer, men ikke de sidste år. 

Der er gode artikler i bladene, der tilbydes kurser, og der er mulighed for at få en bog 

om at være ny i skolebestyrelsen. Ledelsen undersøger, hvad det koster at være 

medlem for den nye skolebestyrelse, og om man kan melde sig ind enkeltvis. 

 

- arbejdet med National Trivselsundersøgelse 

Trivselsundersøgelsen har været til debat på alle skoler. Der er taget udgangspunkt i 

enkelte udsagn, og det skal herefter tages op i forskellige teams med udgangspunkt i 

trivselsundersøgelsen. 

Hvad mener eleverne, når de f.eks. siger, at ”undervisningen er kedelig” eller ”jeg 

føler mig ensom” – det kan være punkter at tage op til debat i klasserne. 

Udsagnene for de enkelte årgange danner grundlag for debat. 

 

- Høringssvar til budget 2023. 

Skolebestyrelsens høringssvar havde været anderledes, hvis det skulle laves i dag, 

hvor budgetforliget er vedtaget. På 6-18 års området skal man spare 9,2 mio., og det 

kunne vi ikke se ud fra oplægget. Forvaltningen skal finde beløbet på de strukturelle 

områder i skolevæsnet og besparelserne debatteres på udvalgsmøder. 

 

Fra de forskellige skoler: 

• På Dalgasskolen markerede vi International Læsedag torsdag med en lang 

læseslange gennem skolen, hvor alle læste i 10 minutter. Bagefter var der samling 

i aulaen, hvor der var besøg af ”de to små mænd”, og der blev holdt tale. 

• På Artium var der bevægelsesdag torsdag, hvor 9. årgang stod ved aktiviteterne. 

Eleverne var blandet på tværs af årgangene. 

• Der har på alle skoler været skolefotografering. 

• På Blåhøj Skole har der været kontakt til politiet. 

• I næste uge er der Vild uge på Artium, og 9. årgang skal på lejrskole. 

 

Pkt. 4 Bordet rundt – herunder nyt fra formanden 

• På Blåhøj Skole blev den Internationale Læsedag markeret med en ekstra 

morgensang og med oplæsning. 6. klasse læste for de små, og der blev læst i alle 

klasser. 

• Der er startet 2 nye børn på Blåhøj Skole, og der kommer yderligere en elev til 

december – så er elevtallet på 65. 

• Efter flere års pause er Legepatruljen startet op på Dalgasskolen igen. Tirsdag og 

torsdag er der aktiviteter i drengesalen. 5. årgang styrer aktiviteterne. Der er stor 

søgning til aktiviteterne. 
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• På Artium arbejdes der med ”pauser med mening”. Det skal debatteres både i 

elevrådet og blandt personalet på afdelingsmøderne. 

• Der er kommet gang i lejrskolerne på Artium. 7. årgang har været på en enkelt 

overnatning, hvor nogle sov i sovesal og andre i shelter. Dejlig måde at komme i 

gang med 7. årgang på. C-klasserne har fået tilbudt at komme med på 7. årgangs 

lejr. 

• C-klasserne deltager på lejrskoler, hvis de magter det. Der tages individuelle 

hensyn i de enkelte tilfælde. 

• Morten og Susanne har været til fælles møde med de andre skolebestyrelser. Der 

har tidligere været et fælles mødeforum for skolebestyrelsesformænd og 

næstformænd, og det bliver oprettet igen. Her kan man spørge hinanden til råds og 

kan komme med input til høringssvar, men dette mødeforum kan ikke selv komme 

med høringssvar. Vores skolebestyrelse dækker hele Brande området. 

• Den 1. november er der et møde for skolebestyrelser og daginstitutionsbestyrelser. 

Dette tages på som punkt til næste møde. 

• Fra næste møde streger man punktet ”Bordet rundt” og der indføres et nyt punkt, 

der hedder ”Nyt fra formanden og nyt fra skolerne”. 

 

Pkt. 5 Status på Blåhøj Skoles fremtid. 

Status på spørgeskemaundersøgelsen 

Blåhøj Skoles fremtid har været et punkt på forskellige udvalgsmøder. I børne-, 

kultur- og fritidsudvalget besluttede man at afvente budgetforliget. Efter sidste møde 

sendte de folkevalgte fra skolebestyrelsen et åbnet brev til udvalget, og desuden 

udarbejdede man et spørgeskema, som er sendt ud til alle forældre på Artium, 

Dalgasskolen og Blåhøj Skole. Resultatet af undersøgelsen er sendt ind til byrådet, og 

formanden har fået tilbagemelding. Der var ca. 350 besvarelser. 

Skolebestyrelsen laver et ”sammenkog” af besvarelserne samt en opsummering af, 

hvor vi er nu og sender det ud til forældrene via Aula. 

 

Tidsrammen for en eventuel nedlæggelse af Blåhøj Skole følger overordnede regler 

for nedlæggelse af folkeskoler. 

Der er et godt indlæg i Brande Bladet i denne uge, og Blåhøj Borgerforeningen har 

skrevet et sobert brev til udvalget. Desuden vil borgerforeningen spørge eleverne på 

Blåhøj Skole, hvad der er godt ved at være elev på Blåhøj Skole. 

Det er vigtigt, at vores informationer er faktuelle. 

Til udvalgsmødet var der lavet en fin oversigt over antallet af elever på Blåhøj Skole, 

om der er plads til dem i Brandes skoler og de økonomiske konsekvenser ved at 

nedlægge Blåhøj Skole.  

De næste byrådsmøder er den 10. oktober og 21. november og næste møde i Børne-, 

Kultur- og Fritidsudvalget er den 28. september. 

 

Pkt. 6 Årets gang i skolebestyrelsen – forslag vedhæftet 

Forslaget blev vedtaget.  

Yderligere forslag til punkter: Møde med klasseforældreråd, specialklasserne, 

trivselsmålingerne, digital dannelse. 

 

Pkt. 7 Deltagelse i forældremøder – forslag til årgange og temaer vedhæftet 

Forslaget blev debatteret, og der kom forslag til emner og debat om dette.  
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Digital dannelse er et godt tema på 4. årgang, da emnet er med i årsplanen for SSP på 

3. og 5. årgang.  

Det blev vedtaget, at der er deltagelse på forældremøder i O. + 4. + 7. årgang. 

 

Pkt. 8 Gennemgang af principper – denne gang: 

- Husorden (skolens ordensregler) – bilag fra Artium og Dalgas/Blåhøj 

Sidste år blev der udarbejdet en husorden på Artium, da det var en helt ny skole – de 

to øvrige skoler har haft husorden i mange år. På alle tre skoler er husordenen til 

gennemsyn og debat. 

 

En af forskellene på de to husordner er, at man på Artium afleverer mobiltelefonen i 

en kasse, og på Dalgas/Blåhøj må mobiltelefonen benyttes i det omfang, det er aftalt 

med personalet. 

Der er debat om dette punkt og forskellige holdninger til dette. Der blev nedsat et 

udvalg bestående af Diana og Lise, som på næste møde skal komme med et forslag til 

formulering af retningslinjer ved brug af mobiltelefoner på Dalgas/Blåhøj. Det 

kommer til at rette sig mere i retning af Artiums husorden på dette punkt.  

 

I Dalgas/Blåhøj husorden er der mere specifikke retningslinjer for brug af IT. Det er 

kommunale retningslinjer. Skal det også skrives ind i Artiums husorden? 

 

På Artium må udskolingseleverne gå i hallen i pauserne. 

 

- Forventningsfolder fra Dalgas/Blåhøj vedhæftet. Gennemgang af 

opbygningen. Kan det bruges i andre sammenhænge? 

På Artium arbejder man med Hvad er en Artium voksen? Kan man på Artium bruge 

den samme opbygning, når man skal tale om dette?  

Personalet skal tages med i denne debat, men man kan ikke bare tage Dalgas/Blåhøjs 

forventningsfolder og overføre den til Artium. Denne forventningsfolder kan man 

bruge som udgangspunkt og som opbygning til noget tilsvarende på Artium. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

 

 

 


