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Referat fra skolebestyrelsesmøde på 

Tranbjergskolen 

Tirsdag d. 23. april 2019 

18:00 – 21:00 

 
SFO- forældrerådet og elevrådet deltager til og med 

spisningen 
 

Referent Anne Illeborg 

18/19 

Møde nr. 9 

 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  

Fra forældrerådet: 

Desuden deltager Bo Løvschall og Trine Kolbeck i 

første del af mødet 

Afbud fra: 

Lisa, Charlotte og Eldin.  

 

Forældrerepræsentanter fra SFO:  

Leif, Birgitte, Tina, Mette og Hanne. 

 

Henrik, pædagog, fra SFO 

 

1. Godkendelse af 
dagsorden og valg af 
mødeleder.  
Velkomst og 
præsentationsrunde 

 Dagsorden godkendes.  

 

 

Mødeleder: Heidi 

2. Nyt fra SFO-
forældrerådet 

SFO-forældrerådet orienterer bestyrelsen om relevante 
temaer 
 
Formålet er at skolebestyrelsen orienteres om arbejdet i 

forældrerådet – er der forhold bestyrelsen skal involveres i? 

Bo fortæller, at det går godt i SFO-forældrerådet. APV´en er grøn 
og personalet er tilfredse. Der er tilfredse børn i SFO´en.  
 
Der er 75 børn, der stopper til sommerferien efter 3. klasse. Der 
starter ca. 105 i kommende 0.  årg.  
Personalet, der er i SFO´en nu, fortsætter i kommende skoleår. 
Der sker dog en lille rokade internt i personalegruppen.  
Aftenåbning på 3. årgang er med til at fastholde eleverne. Et 
rigtigt godt tiltag. 
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3. Udearealerne ved 
afdeling Kirketorvet – 
en fælles indsats. 

Kort orientering fra arbejdsgruppen (Heidi/Morten/ 
Charlotte/Maja/Lisa/Bo L /Trine/HG) 
 
Formålet er at skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet 
samstemmes om det videre arbejde. 

Hanne orienterer fra arbejdsgruppen.  

Udvalget har udvalgt det areal, hvor midler skal bruges. Det bliver 

den ene grønnegård på Kirketorvet (den, der er tættest på den 

lille skolegård). Her etableres uderum til læring/leg/hygge.  

 

Maja har været i kontakt med Klaus Topkapper. Han kommer og 

rydder eksisterende beplantning i grønnegården. Han kommer 

eftermiddag og aften, så det ikke forstyrrer i skoletiden.  

 

Hvis der skal rejses flere penge, skal der laves initiativer, der gør 

det muligt. Derfor bliver der lavet en forældrebaseret 

støtteforening (se punkt 11). Det igangsættes i dette skoleår.  

Alle må donere penge til støtteforeningen.  

4. Forældrene som 
ressource – TIT 
organisationen, 
justeringer 

Skolebestyrelsen har i dette skoleår introduceret 
forældresamarbejdsmodellen ”Trivsel i Tranbjerg.”   
Skolebestyrelsen evaluerede TIT-organisationen på mødet i 
jan. 19, se bilag. 
Vi skal drøfte, om der er behov for yderligere 
justering/ændring inden vi efter sommerferien igen skal 
fremlægge samarbejdsmodellen for nye forældre. 
Formålet er at få drøftet/justeret samarbejdsmodellen TIT – 
Trivsel i Tranbjerg 

”Trivsel i Tranbjerg”(TIT) er et initiativ, der fortsætter i 

kommende skoleår. Det tager tid at få det kørt i gang.  

For at det kan komme til at fungere, skal der være 

forældreopbakning og gerne repræsentanter fra tidligere klasser, 

hvor det har fungeret, til at fortælle.   

 

Tilbagemelding fra SFO-forældrerepræsentanter er, at det kan 

fungere, når det bliver kørt ind fra klassens start i 0. Det er 

bestyrelsen og forældre, der skal være formidlere, så det ikke er 

noget, der påduttes forældrene af ledelsen. At det er en hjælp til 

forældregruppen, skal formidles.  

Helt lavpraktisk skal ”hvordan” fortælles til de nye forældre. 

Information om hvordan man indkalder til møder mm. vil være 

en god hjælpe for at få grupperne til at fungere. Det skal 

defineres tydeligt, hvad det kræver at være i de forskellige 

grupper.  

 

Der skal kigges på, hvordan formidlingen til forældrene kan 

forenkles.  
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En ide kan være at nuværende 0. kan hjælpe kommende 0. til at 

komme i gang. En gruppe, der fungerer, kan fortælle, hvordan 

det fungerer i andre klasser.  

5. Næste skoleår • Ændret struktur i indskolingen qua den kortere skoledag 

• Lektionsfordelingsplanen for 19/20, se bilag 

• Personalesituationen  

• Andet 

Strukturen i indskolingen ændres på baggrund af 

reformjusteringer. Ændringerne betyder, at 0.-3. klasserne skal 

have en kortere skoledag. Efter sommerferien skal skoledagen 

kortes ned med 3. lektioner. Det bliver den understøttende 

undervisning, der skæres i, da der ikke må skæres i den fagfaglige 

undervisning.  

 

Det er bevægelsesbåndet, der falder fra, så bevægelse er et 

område, der tænkes ind i alle lektioner fra kommende skoleår. 

Lærerne bliver klædt på til den kommende ændring.  

Der vil desuden være en opmærksomhed på, hvordan 

morgenbåndet udnyttes bedst muligt.  

Fra næste skoleår (20-21) vil der komme yderligere ændringer i 

lektionsfordelingsplanen.  

 

Lektionsplanen: 

Vi læner os op ad den vejledende timeplan fra ministeriet. Der er 

en afvigelse på 1. årgang, hvor eleverne har 2 timers billedkunst 

og en times kristendom.  

 

På 8. årgang ændres planen, så de, når de kommer i 9. klasse, har 

1 geografi, 2 biologi og 2 fysik/kemi. Det er ud fra en vurdering af, 

at det er mere hensigtsmæssigt ift. den afsluttende prøve i 

naturfagene.  
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I kommende skoleår bliver der 4 børnehaveklasser. 4 klasser med 

ca. 27 elever. Der vil tænkes ekstra ressourcer ind, så det bliver 

en god skolestart for de 4 nye klasser. 

 

Antal af modtagelsesklasser ændres i kommende skoleår. De 

ældste klasser ændres, så der i næste skoleår vil være 4 klasser 

fremfor 5. Det vil sige at der i kommende skoleår er 1 B, 3 C og 4 

D-klasser.  

 

I kommende skoleår er det muligt for lærerne at søge om at 

konvertere understøttende undervisning fra 4. årgang og til 

udgangen af skoleforløbet til to-voksenordning. Lærerne skal 

begrunde, hvad timerne skal bruges til, og hvordan evalueringen 

skal finde sted.  

 

I kommende skoleår bliver der brugt ressourcer svarende til en 

lærerstilling til vikardækning. Det vil gøre, at de faste lærere 

læser vikartimer, hvilket vil højne kvaliteten. Det er et forsøg, 

som løber i kommende skoleår.  

 

Der bliver en ledig stilling pr. afdeling (ind- og udskoling). Der sker 

omplacering af lærere i kommunen. Dette forventes afsluttet 3. 

maj. Er der ikke et match på ledige lærere i omplaceringen, skal 

der ansættes. Hvis der skal ansættes, vil bestyrelsen være 

repræsenteret ved samtalerne. I ansættelsesudvalget er Jørgen 

med i udskolingen og Heidi i indskolingen. 

6. Nyt fra elevrådet Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet Elevrådet i indskolingen har haft møde. De har valgt navn til den 

nye indskolingsavis. Navnet er ”TBS-news – Se og lyt, skolenyt”.  

7. Spisning SFO-forældrerådet og elevrådet spiser med og forlader 
herefter mødet 
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8. Elevtal Vi genoptager elevtalsdrøftelsen fra mødet i marts, 
denne gang involveres Trine pæd. leder i indskolingen og 
Bo L fritidspædagogisk leder. 
 
Formålet er at skolebestyrelsen løbende er orienteret om 
elevtallet i forhold til klassesammenlægninger. 

Elevtallene på nuværende 1. klasse giver grundlag for at lave en 

klassesammenlægning. Det er besluttet at lave en 

sammenlægning på årgangen i slutningen af dette skoleår (18-

19). Den oprindelig ressource fastholdes og bruges til at 

understøtte børnene i de nye klasser.  

 

Der er 102 elever på årgangen. Det vil give 2 klasser af 25 og 2 

klasser af 26 elever.  

 

Der vil i kommende skoleår være fokus på, at eleverne skal lære 

hinanden at kende på tværs af klasserne og i hold.  

 

9. Udgiften til 
specialklasser 
 

Tildelingen til specialklasser passer ikke overens med de 
udgifter, der er på området. Der ønskes en drøftelse af, 
hvordan det signal kan sendes videre til Aarhus 
Kommune? 
 
Formålet er at skolebestyrelsen afklares og får sendt et 
politisk signal om ubalancen i tildelingen til 
specialklassepladser. 

Inden næste møde ser ledelsen nærmere på udgifterne på 
specialklasseområdet. 

Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen ønsker indsigt i forbruget på området hos andre 
skoler. 

Med det afsæt drøfter vi, hvordan vi vil gå videre med den sag.  

 

10. Principper for 
- holddannelse   
- understøttende 

undervisning                                                         
- skoledagens 

organisering og 
fagfordeling 

Har nu været drøftet i personalegrupperne. Bestyrelsen skal 
høre personalets respons. 
Det vurderes, om der skal indarbejdes ændringer. 
Efterfølgende skal principperne godkendes. 
 
Formålet er at bestyrelsen får afsluttet arbejdet med de tre 
principper. 

De få forslag til ændringer indarbejdes i retningslinjerne. 

Retningslinjerne godkendes og lægges på hjemmesiden.  

 

11. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige 
medlemmer 

 

• Dialogmødet med hele skolens forældregruppe den 24.04 
Vi koordinerer og planlægger det sidste til mødet.  
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• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

• Den stiftende generalforsamling i Støtteforeningen – 
Tranbjergskolen´ venner: Hvad siger I til at vi afholder den 
mandag den 27.05 kl. 17 -18? 

 

• Der er valgt nye personalerep. til skolebestyrelsen i 
2019/20: 
Jane Bundgaard og 
Cecilie Bjerregaard Jørgensen 
 

• Samspil mellem skole og hjem, arrangement, torsdag den 
9. maj 2019 kl. 17.30 til 20.00, Aarhussalen Skt. Knuds 
Torv, Aarhus C 

Der afholdes stiftende generalforsamling i 

støtteforeningen d. 27. maj kl. 17-18.  

 

Det undersøges, om generalforsamlingen kan komme i 

Tranbjerg Tidende.  

 

 

 

 

 

12. Punkter til 
kommende møde 

 
 

13. Evt.   

 


