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Artium, Blåhøj Skole og Dalgasskolen 

Referat fra skolebestyrelsesmøde torsdag den 01.12.22 kl. 18.30 
Mødet afholdes på Artium i konferencerummet ved personalearbejdspladserne. 

Bemærk at spisetiden er ændret. Vi har et arrangement, der slutter kl. 18 på skolen. 

Spisningen foregår sammen med personalet i personalerummet. Vi starter altså vores møde 

kl. 18.30, går til spisning kl. 19 og fortætter mødet efter spisningen. 

 

Til stede:  

- medlemmer:  Morten, Brian, Rikke, Susanne 

- suppl.: Tanja, Diana, Peter, Ellen,  

- personale: Jeanette, Tonny, Kirsten 

- ledelse: Bodil, Susanne.  

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

 

Fraværende: Kenneth, Lise, Louisa, Tina, Maja 6x Blåhøj 

 

Forældreinformation: Bodil 

 

 

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

Ja 

 

Pkt. 2 Nyt fra eleverne 

Mathilde fra Artium:  

Toiletterne på skolen mangler ofte sæbe og toiletpapir. Det er vigtigt, at man kommer 

forbi kontoret, hvis det mangler. 

Der har været en generel positiv holdning til Verdens dage-ugen. Dejligt at opleve 

noget andet og være sammen på tværs af klasserne og årgangene. 

 

Maja fra Dalgasskolen:  

I uge 47 var der skemafri uge på Dalgasskolen. 6. årgang øvede og opførte 

skolekomedien Prins Rock og Prins Swing. Bagefter var der skolefest - der var rigtig 

god stemning. 6. årgang vil gerne have, at der ikke bruges blitz under skolekomedien. 

 

Pkt. 3 Indkommet siden sidst og orientering fra ledelsen – derefter spisning. 

God skolefest på Dalgasskolen med flot skolekomedie og god skolefest med gode 

aktiviteter. 

De alternative dage på Artium har været en meget positiv oplevelse med arbejde på 

kryds og tværs af årgange og klasser. 

Vi har fået tilladelsen til, at specialklasserne på Artium slutter deres skoledag kl. 13 

hver dag. Det træder i kraft fra uge 50. Alle forældre i klasserne er blevet kontaktet, og 

der har kun været positive tilbagemeldinger. 

På mandag er der skoleudviklingssamtale mellem ledelsen og skoleforvaltningen. For 

Dalgas/Blåhøjs vedkommende skal der bl.a. tales om forebyggelse af skolefravær og 

kommunikation. For Artiums vedkommende skal der tales om det, at være en voksen 

på Artium, og fælles for alle skolerne skal der tales om de faglige test i matematik og 

dansk samt om PdULS. 
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De udmøntede besparelser på skolerne træder i kraft fra nytår, dog ved vi ikke om 

nogle af besparelserne skal vente med at træde i kraft til det nye skoleår. 

Forslagene fra elevrådet på Artium har ledelsen samt PU haft med på møder, og man 

vil arbejde videre med elevernes forslag 

Der var dialogmøde i sidste uge, hvor børne-unge-politikken var til debat. 

Der er åben for skoleindskrivningen for de nye skolestartere i perioden 12.12. til 

22.01.23. Besked til forældre herom kommer ud i næste uge. 

 

Pkt. 4 

Kl. 19.30 

Besøg fra Brande Hallerne. De vil gerne give en status på projektet om 

sammenbygningen. 

Der var 2 gæster: Formand Anne Mette Kongedam og næstformand Lennart 

Poulsgaard. 

Efter præsentation af bestyrelsen blev en brochure om projektet omdelt - se bilag. 

Det oprindelige ønske var, at sammenbygningen skulle have været lavet i forbindelse 

med opførelsen af Artium, som et samlingssted for alle i Brande – ”Hele familiens 

rum hele dagen”. 

Man har fra Brande Hallernes side et ønske om at få dette projekt realiseret, men der 

er ikke økonomi til det i øjeblikket. Kan man i fællesskab lave en indsamling, et 

støtte-projekt eller andet for at samle ind til projektet? Kommunen har sidste år tildelt 

4 millioner til projektet over en årrække på 3 år. Dette er ikke blevet effektueret 

endnu. 

Brande Hallerne har indtil nu samlet en del midler sammen (ca. halvdelen) ved at få 

tilskud fra virksomheder og søge fonde.  

Der er lavet et forarbejde fra hallens side, så man kan gå i gang med projektet med det 

samme. 

På næste skolebestyrelsesmøde vil punktet komme på dagsordenen, og her vil man 

debattere, om man fra skolebestyrelsens side vil arbejde videre med projektet. Det skal 

også undersøges, hvilke regler man er underlagt, og hvilke muligheder man har. 

 

Pkt. 5 Nyt fra formanden. 

• Skolekomedie og skolefest på Dalgasskolen var en god oplevelse. Dejligt at man 

igen kan holde skolefest. 

• Morten har skrevet til Thomas Garsdal om styrelsesvedtægten for den fælles 

skolebestyrelse - hvad sker der med skolebestyrelsen, hvis Blåhøj Skole 

nedlægges? 

• Dialogmødet i sidste uge: Før dialogmødet var der et netværksmøde for skoleleder, 

formand og næstformand - det var et godt og konstruktivt møde, hvor man var 

enige om, at man gerne vil mødes 3-4 gange om året. 

Anden del af mødet var dialogmøde om Børne-ungepolitikken. Der måtte gerne 

have været mere indhold på denne del af mødet, da man tidligere havde haft dialog 

om politikken.  

• Morten har haft mange henvendelser om Blåhøj Skole og også om Brande 

Hallerne. 

 

Nyt fra skolerne. 

Artium: Gode Verdensdage på skolen, hvor eleverne arbejdede sammen på tværs af 

årgangene. Om aftenen var forældrene inviteret til at se ugens resultater. 

Dalgasskolen: God skemafri uge på skolen (se under Majas beskrivelse), 

specialklasserne har arbejdet med de nordiske guder samt Cobra-malerne.  
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Det er rart, at skoledagen i skemafri uger slutter kl. 13. 

Det var en god juleklippedag den 30. november. 

Blåhøj Skole: En klasse har været på besøg på et julemærkehjem - det var en positiv 

oplevelse. 

 

Pkt. 6 Blåhøj Skole – høringsmaterialet er med som bilag. 

Der var besøg af repræsentanter fra Blåhøj - Kim Rasmussen, Debora Christensen, 

Mai Egebjerg. 

Der har været afholdt møder med en konsulent fra Friskoleforeningen for at høre om, 

hvilke muligheder man har for at oprette en friskole. Hvis der skal oprettes en friskole 

i Blåhøj, så skal beslutningen om at lukke Blåhøj Skole udsættes til 2024. Der skal 

være et elevgrundlag på mindst 40 elever, for at det er rentabelt. 

Hvis beslutningen om at udsætte lukningen af Blåhøj Skole bliver truffet, vil man 

arbejde med at oprette en friskole. Der er nedsat forskellige udvalg, der skal arbejde 

med høringssvar, økonomi mm. 

Man vil gerne vide, om der er mulighed for at købe bygningerne, og hvad de vil koste. 

Alle forældre til børn fra 5. klasse og ned er blevet spurgt om deres holdning til at 

melde deres børn ind på en eventuel friskole. 

Der har været kontakt til Uhre Friskole, og de vil gerne være behjælpelig med gode 

råd og vejledning. 

Høringsfristen vedrørende lukning af Blåhøj Skole er den 17. januar 2023, og 

beslutningen skal være taget inden 1. marts 2023. 

Susanne Rasmussen fortalte om besparelserne på skoleområdet fra 2023, og hvilke 

konsekvenser de har. 

Arbejdsgruppen omkring friskolen i Blåhøj vil i deres høringssvar skrive alt om, hvad 

man ellers vil arbejde på, og hvorfor man vil oprette en friskole.  

Beboergrupperne i Blåhøj vil i deres høringssvar sandsynligvis tage udgangspunkt i 

hvad, det betyder for samfundet i Blåhøj, at man lukker Blåhøj skole. Man vil faktisk 

helst have, at der fortsat er en folkeskole i Blåhøj. 

 

 

Oplæg til høringssvar skrives på mødet. Punktet kan blive omfattende. 

Debat omkring punktet. Morten og Susanne Lund udarbejder et høringssvar. 

 

Pkt. 7 Skoledagens længde i specialregi på Dalgasskolen. 

Samme procedure som på Artium. 

Skolebestyrelsen anbefaler en kortere skoledag. 

 

Pkt. 8 Opsamling på forventningsafklaring – fortsættelse af punkt fra 13.10. 

Udsættes til næste gang 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Vedrørende samarbejdsaftalen mellem Brande Hallerne og Ikast-Brande Kommune, så 

opfordrer skolebestyrelsen til, at der hurtigt findes en løsning – for børnenes skyld. 
Det er ikke rimeligt, hvis eleverne på Artium tages som gidsler i en konflikt mellem 

forvaltningen og Brande Hallerne.  

Morten og Susanne Lund skriver et bekymringsbrev til forvaltningen. 

 

 


