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Møde nr. 

1 

 Deltagere i mødet: Jørgen Andersen, Louise 

Gorming, Christina Appel Skelgaard, Heidi 

Andreasen, Susanne Andersen, Lisa Overgaard 

Ibsen, Morten Eaton Mølgaard, Knud Nissen, Kenneth 

Lindbirk Thomassen, Sannie Leth og Hanne 

Gammelgaard. 

 

1. Godkendelse af 

dagsorden  

 

 Punkt 2 og 4 byttes rundt. 

Christina og Heidi har et punkt til Evt.  

2. Velkommen til et nyt 

skoleår, kort 

orientering fra 

ledelsen 

Formålet er at bestyrelsen får et overblik 

Tranbjergskolen august 2017 

HG gennemgår nye medarbejdere, antal elever på årgangene 

og udviklingsprojekter på skolen. 

 

3. Forældretilfredsheds

undersøgelsen 

Kort respons fra ledelsen om de områder fra 

undersøgelsen, som ledelsen har et ønske om 

at arbejde med i kommen de år. 

Orientering om hvordan medarbejderne vil 

arbejde med de data, der ligger i 

forældretilfredshedsundersøgelsen. 

Formålet er at orientere bestyrelsen om 

hvordan vi vil anvende de data vi som 

Respons fra ledelsesteamet: 

Mål: vi ønsker som minimum at nå det kommunale gennemsnit 

Udskoling: 

At gøre dit barn parat til at starte på en ungdomsuddannelse? 

// At gøre dit barn parat til det videre forløb efter skolen 



organisation har fået ved at forældrene har 

kunne give respons via en tilfredshedsanalyse. 

(-0,2 i forhold til sidste gang og i forhold til det kommunale 

gennemsnit) 

Dit barns faglige udbytte af undervisningen samlet set  

(-0,1 i forhold til sidste gang og -0,2 i forhold til det 

kommunale gennemsnit) 

Indskoling: 

Oplever du, at lærerne og pædagogerne inddrager din viden 

om dit barn i arbejdet med barnet?  

Oplever du en god dialog med lærerne og pædagogerne om, 

hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling? 

(Fx ved at læse sammen med barnet)  

(-0,3 i forhold til det kommunale gennemsnit) 

Skolens digitale kommunikation fx via ForældreIntra  

(-0,2 i forhold til sidste gang og -0,3 i forhold til det 

kommunale gennemsnit) 

Begge afdelinger: 

At skabe en skoledag med motion og bevægelse  

(-0,4 i forhold til det kommunale gennemsnit, i forhold til 

Tranbjerg status quo) 

Begge afdelingernes ønske til bestyrelsen: 

De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 

SFO 

Værdsætter den generelle fremgang på 0,6 og har øje på -0,1 i 

forhold til det kommunale gennemsnit. 

Trine vil gennemgå og drøfte resultatet med vores nye 

fritidspædagogiske leder Bo L. 

Hvordan vil ledelsen anvende resultatet af 

forældretilfredshedsundersøgelsen 



Løbende – ligesom bestyrelsen, vi vil lægge disse data på 

bordet, når vi drøfter relaterede emner med personalet. 

At tage afsæt i data er en del af at arbejde i professionelle 

læringsfællesskaber. 

Fælles fokus på kommunikation. 

Elevtrivselsundersøgelserne ligger i klasse/årgangsteamene. 

4. Kommunikationsstrategi 

 

I januar 2017 holdt skolebestyrelsen temadag 

om kommunikationsstrategi.  

Se vedhæftede referat, bilag 1.  

Vi havde der fokus på den del der omhandler: 

Forældre til forældre   

Nu skal vi videre med det arbejde. Martin 

Østersø kommer og giver et kort oplæg og 

derefter drøftelse. 

Formålet er at blive præcise hvad vores strategi 

skal indeholde for at vi får en høj inddragelse af 

forældrene og for at forældrene oplever at være 

godt orienteret. 

Martin har siden Skolebestyrelsens arbejdsdag talt med andre 

skoler i Aarhus og med Henrik Winther Olesen, 

kommunikationschef Børn & Unge. 

Martin gennemgår skolebestyrelsens noter og pointer fra 

arbejdsdagen om kommunikation i foråret. Martin lægger op 

til, at skolebestyrelsen prioriterer nogle få indsatsområder de 

første år. 

Opmærksomhedspunkter fra Skolebestyrelsen: 

 Opgaven forældre til forældre skal deles af flere 

 Vær selektiv på kommunikationskanaler 

 Forældregruppen i Tranbjerg er generelt ressourcestærk og har 

høje forventninger til Tranbjergskolen. Tranbjergskolen skal 

gensidigt være tydelig på vores forventninger til forældrene 

 Forældreskaren på Tranbjergskolen er stor – og 

kommunikationsopgaven her er for stor for bestyrelsen alene. 

 De fælles forældremøder i begyndelsen af året kan være det 

konkrete sted, hvor man beder forældrene melder sig til 

opgaver. Men det skal være en forælder (evt. fra 

Skolebestyrelsen), der spørger ud. Forslag om, at der allerede 



på de kommende fælles forældremøder er en repræsentant fra 

Skolebestyrelsen. HG sender datoerne ud til Skolebestyrelsen 

sådan at man kan melde sig  

 Opmærksomhed på at man ikke deltager på forældremøder, 

man selv er forældre på. 

 Signalet fra Skolebestyrelsen er, at vi gerne vil arbejde på 

stærkere forældreinvolvering 

 Mål: at forældre (Skolebestyrelsen) og skolen taler parallelt 

gennem andet end referaterne fra skolebestyrelsesmøderne – 

kan der udsendes teaser på Intra evt. gennem vores 

kommunikationsmedarbejder? 

 Opdatering af skolens hjemmeside er en opgave, skolens 

ledelse har, men kan gøres levende med nogle forældre / 

elevbokse 

  Forældrebank/udvikling af trivselsorganisation et tema for 

bestyrelsen sammen med dagtilbuddet i år 

 Der etableres en lille kommunikationsarbejdsgruppe i 

Skolebestyrelsen: Hanne, Martin, Susanne og Morten. Hanne 

indkalder. 

 

5. Principper for 

klassesammen-

lægning 

På sidste møde drøftede vi et udkast til 

ændrede principper for klassesammenlægning. 

I drøftelsen fremkom yderligere ændringer. De 

er indarbejdet og forslaget blev fremsendt 

sammen med sidste mødes referat. Forslaget er 

også vedhæftet som bilag 2. 

Det reviderede princip om Klassesammenlægning godkendes af 

Skolebestyrelsen. 

KNN har printet dagens elevtal. Det vil være den i form, 

elevtallet kvartalsvis orienteres i Skolebestyrelsen. 



Formålet er se de indarbejdede ændringer og 

godkende de reviderede principper for 

klassesammenlægning. 

6. Nyt fra elevrådet Der har endnu ikke været valg til elevråd, så vi 

kan ikke forvente, at de deltager 

 

7. Spisning   

8. Orientering om ”Den 

åbne skole” – hvordan 

arbejder 

Tranbjergskolen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrebet ”Den åbne skole” blev introduceret i 

forbindelse med Folkeskolereformen.  

Hensigten er at skolerne skal åbne sig overfor 

det omgivende samfund. Det skal skolen gøre 

ved at arbejde sammen med lokale 

organisationer som for eksempel 

idrætsforeninger, musik- og billedskoler eller 

ungdomsskolen. Det omgivende samfund skal 

inddrages i skoledagen på en måde, der 

understøtter elevernes læring og trivsel. 

På dette møde får vi en status. På mødet i 

sep. drøfter vi punktet med udvikling for øje. 

Formålet er at give bestyrelsen en kort 

orientering om hvor langt Tranbjergskolen er 

i forhold til at åbne skolen overfor det 

omgivne samfund. 

Indskolingen og udskolingens tilbagemeldinger fra lærermøder 

fremlægges.  

Der er mange gode initiativer. Udgiften til transport er et 

opmærksomhedspunkt i forhold til udnyttelse af den åbne 

skole. Et fokus til kommende budget. 

Forløb i Den åbne skole skal altid understøtte elevernes læring. 

Det skal undersøges i Skolebestyrelsen, hvad vi prioriterer i 

udviklingen af Den åbne skole. 

Punktet tages op til debat på næste Skolebestyrelsesmøde. 

 

 

 

9. Kort orientering fra 

arbejdsgruppen 

vedr. Kirketorvets 

udearealer og 

drøftelse af 

yderligere tiltag 

Om arbejdslørdagen den 16.sep. 

Hvilke øvrige tiltag skal vi have sat i værk? Evt. 

fondssøgning.  

Opsparingskontoen. 

Formålet er at bestyrelsen giver gruppen 

sparing på arbejdet, 

Der er opslag på Læringscenteret på Kirketorvet, hvor 

forældrene kan skrive sig på til opgaver på arbejdsdagen 

d.16.9.17. 

Der bliver endvidere sendt et uddybende brev til alle 

forældrene. Kim, teknisk serviceleder, bidrager med konkrete 

opgaver, der ønskes forældrehjælp til.  



Idéer til indtægtsgivende aktiviteter/ fondssøgning: 

 Biograf – Susanne  

 Fondsansøgning – det virker som om, det er sværere for en enkelt 

institution, måske peger det mere på en kommunal ansøgning til de 

store fonde fra de samlede institutioner i Tranbjerg. Det skal vi 

vende tilbage til. 

10.  Valg af 

næstformand 

Louise Gorming har som aftalt haft hvervet som 

næstformand i et år, for et videregive erfaring 

til den nye formand. Nu er det tid til at ny 

næstformand vælges. 

Formålet er at bestyrelsen får valgt en ny 

næstformand. 

Lisa blev valgt som næstformand.  

11. Nyt fra: 

 

 Formand 

 Øvrige 

medlemmer 

 Medarbejdere 

 Ledelse 

 

Fra ledelsen:  

 Vedr. muligheder for at forældre kan 

låne den gamle kantine i kælderen på 

Kirketorvet. Jørgen foreslog, at der 

investeres i et kodesystem, der skifter 

kode hver dag. HG er ikke kommet 

videre med dette, men tager snarligt fat 

på det. 

 Læringsplatformen og elevfravær vil 

være punkter på alle 

årgangsforældremøder. 

 Skole og forældres landsmøde afholdes 

fredag d. 17. november fra kl. 16.30 til 

lørdag d. 18. november kl. 16.00 på 

Hotel Nyborg Strand 

 Århus Forældreorganisation og 

Foreningen af Skolebestyrelser i Århus 

inviterer til inspirationsmøde om 

arbejdet i SFO forældreråd. D. 23. 

august kl. 19.00-21.00 på Frederiksbjerg 

Skole  

Skole og forældre konference på Nyborg Strand tilmelding 

senest d.30.9.17. Christina, Heidi og Lisa deltager. 



 

 

 

12.  Evt.  Christina har en henvendelse fra en forælder. Han opfordres til 

at ringe til HG. 

Morten har de kommende 1½ år flyttet arbejdsplads udenbys 

og kan blive forhindret i at deltage på bestyrelsesmøder i den 

periode. 

Begrundelse for valget af medarbejdere, som deltager på 

lejrskole, efterspørges. Fra HG’s side er der fremadrettet et 

fokus på, at lærere og pædagoger deltager på lejrskole.

  

13. Punkter til 

kommende møde 

 

  


