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Referat fra skolebestyrelsesmøde på 

Tranbjergskolen 

Onsdag d. 20. feb. 2019 

18:00 – 21:00 

Referent Anne Illeborg 

18/19 

Møde nr. 

7 

 

Referat 
 Deltagere i mødet: Jørgen Andersen, Heidi 

Andreasen, Susanne Andersen, Lisa Overgaard 

Ibsen, Morten Eaton Mølgaard, Line Fjordside 

Have, Eldin Basic, Jane Bundgaard, Kenneth 

Lindbirk Thomassen, Anne Illeborg, Hanne 

Gammelgaard og elevrådsrepræsentanterne: 

Desuden deltager suppleanterne: Maja 

Vieland Grasberger og Charlotte Vind Pless  

 

Afbud:  

 

 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 Dagsordenen er godkendt.  

2. Information om og 
drøftelse af den 
politiske aftale om 
justeringer af 
folkeskolen  

Kort orientering om aftalen.  
Drøftelse af forventede konsekvenser for 
Tranbjergskolen, hvilke ændringer kommer i 
skoleåret 19/20, og hvilke kommer det 
følgende skoleår?  
De konkrete ændringer i forhold til skoleåret 
19/20 vil være på dagsordenen på næste 
møde. 
Aftalen er vedlagt som bilag. 
HG har sammenskrevet en ”Pixi”-udgave, 
denne ligeledes vedlagt som bilag. 
Formålet med punktet er, at vi får en fælles 
forståelse for de ændringer aftalen vil medføre  

Gennemgang af pixi-udgaven v. Hanne.  
 
Kommentarer til udgaven: 
Der er ting, der har direkte betydning for kommende skoleår, dem vil 
bestyrelsen blive involveret i på næste møde.   
Der har allerede været samtale med Bo Løvschall ift. de ændringer, der sker for 
SFO.  
 
§16b-tovoksenordning: 
Ledelsen har stadig et afsæt, der hedder, at klasselærerne skal lave en 
ansøgning med begrundelse og beskrivelse af de to-voksentimer, der vil ønskes 
i en klasse.   
 
Konfirmationsforberedelse bliver aftalt med præsterne i Tranbjerg. Det er 
Hanne og Anne, der sammen med præsterne finder en god samarbejdsmodel 
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ud fra de ændringer, der beskrives i aftalen.  Vi vil som afsæt undersøge, hvor 
stor en procentdel af kommende 7. årgang, der ikke forventer at skulle 
konfirmeres. 
 
Ledelsen er optaget af at lave en styrket læseindsats i både ind- og udskolingen.  
 
Den politiske intention omkring vikardækningen taler ind i Tranbjergskolens 
fokus på området.  
 
I forhold til kompetencedækning er Tranbjergskolen godt på vej. 
 
Der vil komme ændringer vedr. valgfag for 7.-9. årgang. Ændringerne 
fremlægges for bestyrelsen, når de er vedtaget i ministeriet.  
 

3. Støtteforening for 
Tranbjergskolen 
”Tranbjergskolen´ 
venner.” 

Drøftelse af udkast til vedtægter for 
Støtteforening for Tranbjergskolen 
”Tranbjergskolen´ venner.”  
Beslutning om dato for stiftende 
generalforsamling.  
 
Formålet er at bestyrelsen kvalificerer 
udkastet til vedtægter, så de kan godkendes 
og en støtteforening kan etableres. 

Morten har udarbejdet et udkast til vedtægter (udkastet vedhæftet).  
 
Morten retter udkastet til, og det vil herefter blive gennemgået af Børn og 
unges jurister og økonomiafdeling, den del tager HG sig af. 
 
Der skal være en tilføjelse, der sikrer, at de børnevenlige faciliteter er til glæde 
for skolen.  
 

4. Nyt fra elevrådet Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet Repræsentanterne fra udskolingen: 
Elias og Metteline fra 9. årgang var repræsenteret.  
Der er stærke holdninger fra både ind- og udskolingen til kantinernes 
madudbud. Eleverne ønsker variation i udbuddet af mad på begge afdelinger.  
Det store elevråd vil gerne møde det lille elevråd. Jane (lærer) bringer det 
videre til kontaktlæreren for det lille elevråd.  

5. Spisning Elevrådet spiser med og forlader herefter 
mødet 

 

6. Kommunikation Drøftelse af kommunikation på de sociale 
medier, skolebestyrelsens rolle.  

Ledelsen er opmærksom på at informere forældre, hvis der sker hændelser på 
skolen.  
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Hvordan kan skolebestyrelsen styrke vores 
fælles hensigt om en åben dialog med 
forældrene? 
Formålet er få en fælles strategi i forhold til 
kommunikationen på de sociale medier. 

Ledelsen bemærker, at der er noget særligt i, at vi er i en by, hvor der er så stor 
aktivitet på de sociale medier. Det kan bidrage til en negativ udvikling, når 
børnene i Tranbjerg får mulighed for at gå i dialog med tilfældige voksne på de 
sociale medier (Borgere i Tranbjerg).  
 
Facebookgruppen ”Ny Nordisk i Tranbjerg” bliver til Tranbjergskolen. Siden 
bliver optimeret, og der vil løbende blive lagt billeder og historier ud, så 
bredden i skolens aktiviteter fra indskoling til udskoling, modtagelsesklasser og 
10 . årgang fremgår. 
 
Overvejelser: 

• Genindføre ugebrev/månedsbrev til forældrene.  

• En fast formulering bestyrelsesmedlemmerne poster på ”Borgere i 
Tranberg”, når der er kommentarer, der vedkommer skolen. 
Kommentaren kan være: Henvend dig ved skolens ledelse/skolens 
bestyrelse med dine bekymringer.  

• Kan Tranberg Tidende tage ”Kommunikation i Tranbjerg” op som et 
emne?  

• Skal det formuleres i TIT/forældreråd, hvordan der kommunikeres 
mellem forældrene?  

7. Nyt fra 
arbejdsgrupperne 

Kort orientering fra arbejdsgruppen: 
a) Der planlægger dialogmøde for 

forældregruppen. 
b) Der laver princip-tjek på principperne: 
- holddannelse   
- understøttende undervisning                                                         
- fagfordeling/skema  

Formålet er at bestyrelsen får en status på 
arbejdsgruppernes arbejde  

a) 
Et udvalg har lavet et oplæg til dialogmødet.  
Dialogmøde med forældrene forventes at blive d. 24. april. Mødet vil indeholde 
bestyrelsens beretning, og der vil være et oplæg om digital dannelse ved en 
repræsentant fra Børns Vilkår.  
I slutningen af dialogmødet vil der være 4 dialoggrupper: 

• Kostpolitik 

• Udearealer 

• Uddannelsesparathed og ”vejen videre” 

• Åben dialog 
 
TIT- sparringsgruppen til bestyrelsen og forældrerådene bliver inviteret d. 14. 
marts til at indgå i dialog om dagsordenen.  
 
Der vil være åbent i klubben med mad, så forældre kan få deres børn passet.  
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Og det undersøges, om SFO kunne holde åbent, hvis forældrene melder børn 
til. 
 
b) 
Udkast til reviderede principper blev gennemgået og kommentarer blev givet. 
Er der yderligere kommentarer fra bestyrelsen til de tre principper, sendes de 
til udvalget.  
 
Arbejdsgruppen følger op.  
Derefter bliver de reviderede principper præsenteret for lærerne, som kan 
kommentere dem.  Endeligt behandles /besluttes de i bestyrelsen. 
 

8. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige 
medlemmer 

• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

 

• Tidsplan for planlægning af 
skoleåret 19/20 er medsendt som 
bilag til orientering.  

• Kort referat fra Udegruppens 
møde med arkitekten den 24.01. 

• Samarbejdsaftale mellem SFO-
forældrerådet og skolebestyrelsen 
er blevet behandlet af SFO-
forældrerådet, der ingen 
yderligere kommentarer har, så 
aftalen kan nu lægges på 
hjemmesiden. 
 

Referat fra udegruppemøde: 
Møde med Winnie (arkitekten), som fik til opgave at uddybe det tilbud, hun 
kom med.   
 
Det udvendige træværk på Kirketorvet bliver malet her til foråret.  
 
Skolen har fået to sæt klasselokalemøbler til de ældste elever via Sport & Fritid. 
 
Samarbejdsaftale mellem SFO-forældrerådet bliver lagt på hjemmesiden.  

9. Punkter til 
kommende møde 

• Referat fra Skole og forældres kursus 
16. marts Fremtidens 
Skole/hjemsamarbejde  

 
 
 

10. Evt.   
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