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Artium, Blåhøj Skole og Dalgasskolen 

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 13.10.22 kl. 18.30 
Mødet afholdes på Blåhøj Skole 

 

Til stede:  

- medlemmer:  Lise, Morten, Louisa, Kenneth, Rikke, Susanne 

- suppl.: Tanja, Tina 

- personale: Tonny 

- ledelse: Bodil, Susanne, Peder  

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

 

Fraværende: Brian, Diana, Ellen, Jeanette, Peter, Kirsten 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

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

 

Pkt. 2 Maja Blåhøj Skole: 

 

1. Nyt fra klasserne. 

Kunne man 3 D printe en rist til at ligge i håndvasken, så vi undgår, at vasken 

stopper til med papir. 

2. Sproget på skolen.  

Hvordan taler vi til, med og om hinanden i timer og frikvarter. Hvilke ord er med 

til at såre andre, og hvad kan man sige i stedet. Hvilke ord og vendinger er 

konstruktive, når nogen bliver uenige. 

Alle klasser drøfter hvilke kommentarer, der er med til at såre andre, og hvilke 

kommentarer der er med til at gøre andre i godt humør, f.eks. på fodboldbanerne 

og i hulerne.  Vi vil gerne modtage eksempler på kommentarer, som vi gerne vil 

mødes med i timer, på gangen, i frikvarter og lege i skoven.  

Vi vil arbejde videre med det i elevrådet som et fokus-område på vores skole. 

 

Forslag til talemåder vi gerne vil høre på skolen: God dag, Flot tøj, du har på. Du 

er pæn. Dit hår er flot. Du er sød. Mange tak for hjælpen. Hjælpe hinanden.  

 

Et udvalg bestående af Maja, Nikolaj, Peder og Freja skal arbejde videre med en 

powerpoint om, hvordan vi taler med og om hinanden og om at forebygge 

mobning. 

 

Maja Dalgasskolen: 

1. Tilbagemelding på Knudens forslag fra sidste møde 

a. Som ønsket af mellemtrinnet er ALT åben for eleverne de dage, hvor de har 

inde-dag. Der er hængt en plan op i ALT, hvor der også står lidt om, hvad man 

må/ikke må. 

b. Som ønsket er multibanen i skolegården nu åben i spisepausen, og der er en 

plan for, hvem der har banen. 
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c. Af hensyn til den kommende influenzasæson fastholder vi den toiletplan, der 

er lige nu. 

2. Telefoner i skolen – hvornår og hvordan  

Knudemedlemmerne havde en god samtale om brugen af telefoner i skoletiden og 

var enige om, at der er både fordele og ulemper. Alle var også enige om, at der 

skal laves nogle regler samt at der skal være en konsekvens, hvis man overtræder 

reglerne. 

Alle var enige om, at der er forskel på brug i undervisningen og brug i pauserne. 

 Brug i undervisningen er praktisk og med fokus på læring 

 Brug i pauserne er sjovt og med fokus på sjov og hygge   

Mathilde Artium 

Man vil gerne have menuerne fra hallen sendt ud igen. 

Vil gerne have mobilerne i 10-pausen, så man kan benytte mobile pay. 

Opdatering af det man talte om sidste år omkring, hvad man må have med af mad. 

Man må tage de sunde ting med over på skolen, men ikke de usunde ting. Det er ikke 

altid de voksne er enige om, hvad man må tage med. Det kunne være rart med ens 

retningslinjer. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen 

- Dialogmødet den 1.11. er aflyst pga. valg. 

 

- Medlemskab af Skole og Forældre fortsat. Vedhæftet et skriv om priser og 

hvad man egentlig får for/støtter med sit medlemskab. Skal skolerne i Brande 

fortsat være medlem?  

Der er enighed om, at det er dyrt, og derfor opsiger vi abonnementet. 

 

- Personalesituationen.  

På Dalgasskolen: En lærer har valgt at opsige sin stilling indenfor prøvetiden. Der er 

slået en stilling op med mange timer i specialregi.  Der er interesse for stillingen, og 

der er indtil videre kommet 8 ansøgninger. Den 26.10.22 afholdes der samtaler. Vi vil 

gerne have en tilbagemelding, om der er én fra bestyrelsen, der vil deltage i det. 

 

På Blåhøj skole har den ene nyansatte lærer valgt at opsige sin stilling i prøve-

perioden. Der kommer en ansøger til samtale i morgen. Det drejer sig om en 

tidsbegrænset stilling frem til jul. Desuden er der en pædagog, der har sagt sin stilling 

op efter 3 ugers ansættelse. En ny pædagog er ansat. 

 

På Artium er der indskrevet mange nye børn, og derfor er der ansat flere personer på 

skolen bl.a. til at tage sig af forskellige problemstillinger for børn, der har behov for 

lidt anderledes opgaver. Der er også ansat personer til at tage sig af hjemmeunder-

visning. Der er også ansat et par barselsvikarer. 

Desuden … 

- er der sendt brev ud til forældre på 7. årgang angående nogle børn, der er blevet 

uenige. En ældre gruppe har i ungdomsskoleregi blandet sig i dette problem, og 

det har betydet, at elever i 7. årgang er blevet utrygge. Der er taget hånd om det. 

- har 7. årgang i aften fremlagt deres Edison projekt. 

- arbejdes der med digital dannelse i SSP-regi og med et foredrag om dette. 
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- har der været personalemøder på alle skoler. På Artium havde man et foredrag 

med fra Verdens bedste danske skole. Her var der fokus på, hvordan Danmark 

ligger i forskellige undersøgelser i forhold til andre lande. Til slut skulle alle lave 

deres eget kompetencehjul. Her kunne man se personalets kompetencer. 

Kompetencehjulene bruges ved de næste MUS-samtaler. Det samme firma skal 

holde et tilsvarende foredrag til næste personalemøde på Dalgas/Blåhøj. 

På Dalgas/Blåhøj handlede personalemødet om fokus på børne- og ungepolitikken 

samt vores husorden. 

- er der kommet en ny rettighed for ansatte, hvor man kan afholde 5 tjenestefridage 

pr. år uden løn bl.a. i forbindelse med nærtståendes alvorlige sygdom. 

- er Brande Hallerne under pres grundet de stigende energipriser. Der er en 

samarbejdsaftale mellem hallen og Ikast-Brande Kommune, og det holdes der 

møde omkring. 

 

Pkt. 4 Nyt fra formanden 

Ud over dialogmødet var der aftalt et møde mellem skolebestyrelsesformændene, og 

dette møde er også aflyst.  

Det høringssvar, som vores skolebestyrelsen har sendt, er kommet i Brande Bladet. 

Morten har bedt om at få mailadresser på de andre skolebestyrelser, så man kan mødes 

omkring det nye budget. 

Morten har mødt den nyansatte i forvaltningen, der skal arbejde med skolevægring. 

Han har tidligere arbejdet meget med at bygge bro mellem hjem og skole i denne 

forbindelse. 

 

Nyt fra skolerne: 

Dalgasskolen:  

Personalet roser skolebestyrelsens høringssvar. 

Eleverne har ønsket at benytte ALT i pauserne, og det har de fåret lov til. 

Eleverne har også ønsket at bruge skolegården i pauserne, og det fungerer godt. 

125 børn og 10 voksne deltog i marchen mod ensomhed, hvilket var en god oplevelse. 

 

Pkt. 5 Blåhøj Skole og SFO – status v/Peder Paarup Thomsen 

Efter rundvisning på skolen fortalte Peder om: 

• God start på skoleåret med 3 nye lærere og 1 ny pædagog. Af de ”ældre” lærere er 

2 først startet for 2 år siden. Natascha (ny lærer) har startet op med morgensangen 

og er kommet godt i gang. Tobias er ny idrætslærer og matematiklærer. Majbrit er 

ny pædagog. De ”gamle” lærere har taget godt imod de nye og taget flot ansvar på 

sig. 

• Skolen har deltaget i ”Alle børn cykler”, hvor nogle børn har mødtes med andre 

børn, så de har cyklet sammen hen til skolen.  

• Cyklistprøven gik godt – ingen cyklede over for rødt. 0.-1. klasse har bagt til ”Bag 

for en sag”.  

• SFO har indkøbt 3D pinde. 

• Der har været en del udskiftning blandt personalet på skolen i de sidste uger. 

• Der er 64 elever på skolen. 

• Det kan mærkes på skolen, at den er lukningstruet. Det påvirker personalet, og nu 

vil man gerne have en afklaring. Der er intet konkret meldt ud endnu. På trods af 

dette, ser vi en personalegruppe, der arbejder godt og møder ind med positivt sind. 

• Peder, som er konstitueret afdelingsleder, går på barsel til nytår.  
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• I uge 44 skal der afholdes skolefest. 6. klasse opfører skolekomedien Emil fra 

Lønneberg.  

• I samme uge skal 5. klasse til skoleskydning. 

 

Pkt. 6 Husorden (skolens ordensregler) – fortsat v/Diana og Lise 

Det er vigtigt at have en god debat omkring at have mobiltelefonen i løbet af 

skoledagen.  

Ros til skolerne for at lave oplæg og debat blandt forældrene. 

Det vil være godt, at personalet via debat får ens holdning til brug af mobiltelefoner i 

skoledagen. Det er vigtigt, at det er personalet, der laver retningslinjerne. 

Fokus på de forskningsmæssige ting, man har fundet ud af i forhold til brugen af 

mobiltelefoner. 

Anbefalingen fra skolebestyrelsen er, at formuleringen fra Artium omkring 

mobiltelefoner kopieres til Dalgas/Blåhøj samt at formuleringen omkring brug af pc 

kopieres fra Dalgas/Blåhøj til Artium. 

  

Pkt. 7 Gennemgang af Principper og procedurer for klassedannelse ved overflytning af 

elever til udskolingen på Artium. Bilag vedhæftet. 

Punktet udsættes til foråret 2023 (er sat på i januar 2023). 

 

Pkt. 8 Forventningsafklaring: Set i perspektivet af Børne-unge-politikken 

- Artium: Hvad forventer vi af børn? 

- Dalgas/Blåhøj: Hvad forventer vi af børn? 

Dette blev debatteret i to grupper, og der kom flere gode forslag. 

Personalet arbejder videre med de samme problemstillinger, og så bliver det 

sammenskrevet til ét dokument for Artium og ét dokument for Dalgas/Blåhøj. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Lise har været til møde med Beboerforeningen i Blåhøj. De er blevet spurgt, om de 

tror, at beboerne i Blåhøj vil bakke op om en eventuel friskole i Blåhøj. Der er taget 

kontakt til Filskov Friskole og Uhre Friskole for at få rådgivning om det at lave en 

friskole. 

 

Punkter til næste møde: Elevrådet på Artium har sidste år lavet forslag, som skal 

sættes på som punkt næste gang. 

 

 

 


