
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på 
Tranbjergskolen 

Onsdag d. 24. okt. 2018 
18:00 – 21:00 

Referent Anne Illeborg 
 

 

 Deltagere i mødet: Heidi Andreasen, 
Susanne Andersen, Lisa Overgaard Ibsen, 
Morten Eaton Mølgaard, Line Fjordside 
Have, Louise Leth, Jane 
Bundgaard, Kenneth Lindbirk Thomassen, 
Anne Illeborg, Hanne Gammelgaard og 
elevrådsrepræsentanterne: Metteline og 
Elias.  
Endvidere deltager suppleanterne: Maja 
Vieland Grasberger og Eldin Basic. 
Afbud: Jørgen og Charlotte 

 

 
1. Godkendelse af 

dagsorden 

 
Dagsorden godkendt. 

 

2. Vikardækning 
og kvalitet 
 

Fremlæggelse af:  

• status på vikardækningen i 
henholdsvis indskolingen og 
udskolingen 

• hvordan skolen organiserer 
vikardækningen 

• bestyrelsens princip for 
vikardækning/lærerfravær 
(bilag 1) 

Drøftelse af ovenstående – hvad kan 
optimeres? 
Formålet er at bestyrelsen får indsigt i 
skolens håndtering af fravær og 
vikardækning ud fra et ønske om at 
optimere dette område. 

Bo fremlagde status på vikardækningen  
fordelt på de to afdelinger: 
Skolen følger sygefraværspolitikken fra 
Aarhus kommune.  
 
Hanne fremlægger skolens organisering 
af vikardækning (se vedhæftede 
PowerPoint). 
 
Skolens fokus er at sikre den bedste 
kvalitet i vikardækningen. Der er 
udarbejdet retningslinjer, som 
vikardækker og vikarer retter sig efter.  
 
Forslag: 
Kan man næste år overveje 
rådighedstimer til lærerne, som bruges til 
vikardækning? Modellen kan være dyr, 
men kvaliteten kan være bedre.  
Det er en overvejelse, der tages med, når 
et nyt skoleår skal planlægges. 
Tranbjergskolen er en skole, der har en 
del børn som gør, at der afholdes mange 
møder, som kræver vikardækning af 
personalet.  
 

3. Principper for 
kommunikation 

Principperne har nu været til høring i 
skolens 3 afdelinger, bestyrelsen skal 
modtage respons fra personalet. Evt. 
forslag til ændringer er indarbejdet. Der 
lægges op til at de endelige principper 
besluttes. Se bilag 2 
Forslag/tilføjelser er skrevet til med rødt 
Formålet er at bestyrelsen får 
færdigbehandlet og godkendt principper 
for kommunikation 

Der er rettelser til principperne:  
Punkt 6, der skal stå: 
”Forældrene kan have en forventning om, 
at disse besvares indenfor 3 
arbejdsdage”.  
 
Principperne blev godkendt og skal nu 
lægge på skolens hjemmeside.  
 
Der skal kommunikation ud om, hvordan 
man tilgår ugeplanen på MinUddannelse.  



4. Nedsættelse af 
arbejdsgruppe, 
der ser 
nærmere på 
kantine/skoleb
estyrelses 
kostprincip. 

 

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der 
skal drøfte: 

• Skolebestyrelsens kostprincip, er 
der behov for justeringer? 

• Med afsæt i kostprincippet og 
skolens økonomi vurderes 
skolens to kantinetilbud. 

Formålet er, at arbejdsgruppen fordyber 
sig i kostprincippet og kantinedriften for 
efterfølgende at fremlægge evt. 
forbedrende forslag for bestyrelsen. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe 
bestående af: 
 
Bo, Line, Jane, Kenneth, Eldin og Elias 
(elevråd).  
Bo indkalder til møde.  

5. Nyt fra 
elevrådet 

 
 
Formålet er at følge op på 
elevrådsarbejdet 

Metteline og Elias har været på kursus 
om elevrådsrep.´s rolle i bestyrelsen. De 
fortæller, at de har fået kendskab til div. 
principper på skoleområdet.  

6. Spisning Elevrådet spiser med og forlader herefter 
mødet 

 

7. TIT – ændret 
organisering af 
forældresamar
bejdet 

Skolebestyrelsen er i færd med at 
implementere en ændret struktur for 
forældresamarbejdet TIT (Trivsel i 
Tranbjerg). Initiativet er blevet 
introduceret på 0., 1. og 6. årgang. Vi gør 
status: 

• Hvordan er det blevet modtaget? 

• Forhold der bør tænkes ind 
fremover. 

Formålet er en kort status og justering ud 
fra indkomne forslag, så den videre 
implementering af TIT optimeres. 

Susanne har deltaget i forældremødet på 
6. årg., hvor hun fortalte omkring TIT. Til 
mødet fremlagde hun de grupper, som er 
i TIT, og forældrene i klassen meldte sig 
på grupperne.  
 
Morten og Hanne har haft møde med de 
øvrige klasser på 6. årgang ift. TIT. 
Forældrene kunne have ønsket 
inddragelse i de nye tiltag, da der er 
områder i ”de gamle forældreråd” som 
fungerer godt og kan være gode at tage 
med i TIT. Der er efterfølgende sendt et 
brev, hvor de aftaler, der fremkom på 
mødet, blev formidlet til alle forældrene i 
de tre 6. klasser, der var repræsenteret. 
Opfordring fra 6. årgang om dialogmøde 
mellem bestyrelse og den samlede 
forældregruppe. 
Det er ledelsen og bestyrelsen, der 
sammen skal fortælle om TIT til de 
forældregrupper, der henvender sig.   
 
Der mangler kommunikation omkring og 
baggrund for TIT.  
 
De klasser, hvor TIT er introduceret, har 
man arbejdet videre med dele af TIT 
kombineret med det ”gamle” 
forældreråd.   
 
Fremadrettet kan det være 
skolebestyrelsesrepræsentanterne, der 
fortæller omkring TIT i opstarten af 
skoleåret.  
 
Der skal handles på de reaktioner, der har 
været i klasserne på 0. årgang. Der skal 
sendes en hilsen fra skolebestyrelsen om, 
at bestyrelsen er interesseret i 



forældrenes respons på 
implementeringen af TIT. Hanne laver et 
udkast til et brev til 0. klasserne, hvor 
også den grundlæggende hensigt med TIT 
præsideres. 

8. Temadag for 
bestyrelsen 

En arbejdsgruppe har planlagt en 
temadag for bestyrelsen. 
Gruppen fremlægger forslag til tid, sted 
og program, se bilag. 
Formålet er at bestyrelsen orienteres om 
programmet og at vi sikre at datoen 
passer for bestyrelsesmedlemmerne 

Der er udarbejdet et forslag til temamøde 
for skolebestyrelsen.  
 
Der er 5 afbud til den foreslåede dato (d. 
5. november), derfor kommer der et nyt 
forslag til tidspunkt.  
Der udsendes en doodle fra Ulla Madsen 
på kontoret vedr.  nyt mødetidspunkt.   
 
Tidsramme, temaet og indholdet er 
accepteret.  
 
Forslag til et kommende temamøde: 
Hvad er fortællingen omkring 
Tranbjergskolen.  

9. Udearealerne 
ved Kirketorvet 

Arbejdsgruppen orienterer bestyrelsen 
om arbejdet. 
Bestyrelsen responderer. 
Skal der efterlyses personer til en 
Fundraisings gruppe? 
Formålet er at bestyrelsen følger arbejdet 
med forbedring af skolens udearealer og 
det drøftes, hvordan den videre proces 
skal være. 

Der har været møde om udearealet i 
indskolingen. Referatet blev gengivet. 
 
Pengene fra Markedsdagene bruges til 
renovering af en grønnegård. Jf. 
helhedsplanen.  
 
Der skal søges fonde. 
Morten ønsker på sigt flere forældre, som 
kan hjælpe med fondsansøgninger.  
 
Den store skolegård på Kirketorvet kan 
evt. beskrives som ”byrum”, det vil give 
andre muligheder. Morten undersøger 
nærmere. 
 
Der skal tales om lokalplanen i Tranbjerg. 
Morten vil undersøge, om den store 
skolegård kan komme i spil ift. 
lokalplanen i Tranbjerg.  
 
Helhedsplanen for afdeling Kirketorvet 
skal printes ud i stor størrelse, som skal 
hænge i læringscenteret. Af plakaterne 
skal det fremgå, hvad det koster at 
forandre de forskellige områder.  
 
Ideer: 
Kan byen Tranbjerg søge Salling-fonden?  
Kan eleverne ”løbe” penge til dem selv, 
som bruges til udearealer? 
Kan man inddrage hele byen (finde 
inspiration fra Uldum).  
 
Hanne indkalder til næste møde i 
arbejdsgruppen.  
 



10. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige medlemmer 

• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

Dato for rådmandens og Børn og 
Ungeudvalgets dialogmøde: tirsdag den 
13. november kl. 18.00 til 20.30, hvem 
ønsker at deltage? 
Opfølgning på forældrehenvendelsen fra 
4. a. 
Orientering om henvendelse vedr. tyveri. 
 

Hanne gav respons på 
forældrehenvendelsen vedr. 4.a. 
 
Der har været et par tyverier på skolen. 
Skolen har indhentet informationer ved 
Børn og Unges jurister om 
forsikringsforhold. Hanne har videregivet 
informationen i efterårsbrevet til 
forældrene.  
 
Hanne informerer forældrene på Intras 
opslagstavle om brugen af ”Kys og kør.”  
Kenneth: 
Der er en stor undren/kritik fra 
medarbejderne om det tilbud, der 
serveres i kantinen på afdeling Grønløkke 
i øjeblikket.  

11. Punkter til 
kommende 
møde 

 
• Orientering om elevernes fravær.  

• Medlemskab af FSÅ? 

• Økonomi 

• Skolefoto 
 
Mødet i januar: TIT 

12. Evt. 
 

  

 


