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 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 og 
elevrådsrepræsentanterne  

Angela og Nisar er skolebestyrelsens to nye elevrådsmedlemmer. De deltager i 
mødet. Anne Illeborg og Bo Kjelde deltager i mødet, særligt ift. punkt 2., 3. og 9. 
Morten Eaton kunne ikke være der ved starten af mødet, men kom senere. 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

 Dagsordenen er godkendt 

2. Status økonomi  Fremlæggelse og drøftelse af status på skolens 
økonomi, se bilag 
Formålet er at bestyrelsen er orienteret og 
forholder sig til skolens økonomi. 
 

Der er endnu uafklarede forhold, der påvirker den forventede lønsum i august 
måned. Det undersøges. Det er forsat målet, at 2019 bliver året, hvor 
Tranbjergskolens økonomi går i positiv. 

3. Kantinedrift  Fremlæggelse og drøftelse af status på 
kantinedriften 
i indskolingen og udskolingen. Hvilket 
fremtidsperspektiv efterlader det? 
Formålet er at bestyrelsen er orienteret og 
forholder sig til skolens kantinedrift. 
 

Kantinen er forsat en udgift for skolen. Der er flere veje ift. den fremtidige 
løsning. Skolebestyrelsen opfordres til at komme med deres ideer og tanker 
om, hvordan kantinen kunne fungere, om den skal eksistere på begge matrikler, 
og hvordan forældrene kan inddrages. Medarbejderne på skolen vil også blive 
bedt om deres tanker. 
Skolebestyrelsen bliver bedt om at tænke videre ift. nogle konkrete forslag. Eva 
fra kantinen inddrages i det videre forløb. 

4. Nyt om toiletter afd. Kirketorvet Hvor er vi i processen? 
Formålet er at bestyrelsen orienteres om den 
forestående toiletrenovering på afdeling 
Kirketorvet 
 

Der er lagt 20 millioner ud til 49 skoler, der alle har behov for toiletrenovering. 
Der har været en forventning til, at processen ville komme centralt fra. Det 
viser sig, at hver enkelt skole indhenter tilbud sammen med Planlægning, B&U. 
Det er Tranbjergskolen netop gået i gang med.  Projektet er rammesat til 1.3 
mio. kr., hvoraf skolens altså selv skal finansiere de 650.000 kr. Tranbjergskolen 
får midler til renovering af ca. 20 toiletter på afdeling Kirketorvet. 

5. Inklusion Hvilke signaler giver 
Forældretilfredshedsundersøgelsen? 

PP præsentationen sendes med referatet ud. 



Orientering om kategorier af børns problemer  
Hvor mange børn har vi i specialklasser?  
Hvilke specialpædagogiske tiltag har vi på 
skolen?  
I kommunen?  
Hvilke udviklingstiltag er der på 
Tranbjergskolen, for at styrke inklusionen?  
 
Formålet er at bestyrelsen får overblik over 
inklusion på Tranbjergskolen 
 

6. Nyt fra elevrådet  Velkommen til de nye 
elevrådsrepræsentanter 

Udskolingen:  
Det nye elevråd i udskolingen har haft det første møde. De har som sådan ikke 
en sag med i dag. Eleverne ønsker møbler og borde i fløjene, køleskabe og el-
kedler i klasserne. 
Der er også et ønske om projektrum eller gruppe arbejdslokaler. Elevrådet 
kontakter Hanne ift. den økonomiske ramme, der er til rådighed for elevrådet. 
Indskolingen:  
Det lille elevråd har lavet et årshjul (sendes med referatet ud). 
Her er punkter som: Toiletforhold – opdragelse til god toiletbrug og fordeling af 
toiletter på årgangene. 
Eleverne vil gerne have aktive frikvarterer og taletid på morgensang. 
 

7. Spisning   

8. Drøftelse af ”Den åbne skole”  

 

 

 

 

Vi drøfter punktet med udvikling for øje – ud fra 
den orientering vi fik på sidste møde, kombineret 
med skolens princip på området. Se bilag 
(principperne).                                            
Formålet er at bestyrelsen drøfter hvilken 
retning der ønskes i forhold til Tranbjergskolens 
åbenhed overfor det omgivne samfund                                                                                              

• Den lokale spejderforening er velkommen til at kontakte skolen for et 
samarbejde omkring en stor klatrevæg (Bendt Sejersen). 

• AIA Tranbjerg håndbold vil gerne invitere elever fra indskoling til 
prøvetræning. 

• Hovedbestyrelsen i AIA skal kontaktes for samarbejde (HG). 

• Skolen er blevet kontaktet af Kampsport på Søren Nymarksvej – der 
bliver evt. skabt et samarbejde med SFO. 

• Kan skolen signalere til nærområdet, at vi tager ansvar for at rydde op 
og holde de fælles områder? Kan det være en turnus for klasserne? 
Indsats i udskolingen følges op. 

 
 
 



9. Elevtallet på årgangene, 

herunder klassesammenlægning 

Orientering om elevtallet på årgangene og 
forestående klassesammenlægning. 
 
Formålet er at bestyrelsen følger elevtallet på 
årgangene og bliver orienteret om en 
klassesammenlægning inden denne sættes i 
værk. 

Orienteringen om elevtallet og forestående klassesammenlægning er på 
dagsordenen i dag, da der i kommende uge er forældremøde på 8. årgang. Her 
indikerer elevtallet en klassesammenlægning.  
Nogle forældre i skolebestyrelsen har elever på 8. årgang og gør opmærksom 
på en ukorrekt kommunikationsvej vedr. klassesammenlægning. At elever er 
orienteret før forældrene. Det er meget uheldigt, at det er sket, inden det har 
været på skolebestyrelsesmødet i aften. 
 
Ledelsen orienterer om, at der skal ske en klassesammenlægning på 8.årgang. 
Anne og Hanne deltager på 8. årgangsmøde i næste uge, hvor de vil orientere 
om elevtallene, beslutningen om klassesammenlægningen, beklage den 
ukorrekte kommunikationsvej og fremlægge den konkrete procesplan for 
sammenlægningen. 
De positive erfaringer, der er fra de to sidste klassesammenlægning hos både 
elever, forældre og medarbejdere, skal kommunikeres ud til forældrene. 
HG gør afslutningsvis opmærksom på, at vi har fokus på, hvad der kan gøres for 
at holde på de elever, vi har i distriktet. 

10.  Henvendelse vedr. de udendørs 

faciliteter på afdeling 

Kirketorvet 

Henvendelse fra en forælder vedr. de 
udendørs faciliteter på afdeling Kirketorvet 
 
Formålet er at bestyrelsen drøfter den 
problematik der fremgår af henvendelsen og 
aftaler et svar. 

HG laver et svar på henvendelsen sammen med Lisa og Heidi. Morten mener, at 
vi skal være meget ærlige omkring, hvilken opgave vi kan løse for de midler, vi 
har (75.000). 

11.  Nyt fra: 
 

        Formand 
Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 
Ledelse 

 

Fra ledelsen:  
• Vedr. muligheder for at forældre kan låne 

den gamle kantine i kælderen på 

Kirketorvet (kodesystem). 

• Orientering om nye lovændringer på 

skoleområdet – opgaver for 

skolebestyrelser og skoleledelse 

• Orientering om skolevejsanalysen 

• Orientering om næste møde i 

kommunikationsudvalget 

• Orientering om arbejdslørdagen 

• Bestyrelsens deltagelse på årgangsmøder, 

respons? 

• Vedr. lån af kælderlokale. Vi kan gøre det let ved at udlåne Ruko nøgle. 
Der skal laves principper for forældreudlån af lokalet.   

• Arbejdslørdagen var igen en succes. 

• Ros fra medarbejderne til skolebestyrelsernes deltagelse på 
årgangsforældremøderne. 

• Nyt materiale om budget fra Skole og forældre blev udleveret.  
Følgende nåede vi ikke at fremlægge på mødet, så det er en skriftlig 
orientering fra HG: 

• Orientering om nye lovændringer på skoleområdet – opgaver for 
skolebestyrelser og skoleledelse: 

Ledelsen pålægges at forelægge kommende skoleårs skemaer og rammerne for 
skiftende skemaer for skolebestyrelsen – der kan udtale sig herom. Så 
bestyrelsen er klar over inden for hvilket tidsrum, skoledagen normalt afvikles 
på de enkelte klassetrin. 



 

 

Skolens bestyrelse kan overveje at se på principperne for den åben skole i 
forhold til samarbejdet med eksterne parter. Personer fra institutioner for 
erhvervsrettede uddannelser kan i begrænset omfang varetage 
undervisningsopgaven. 
Bestyrelsen kan overvej at fastlægge principper for erhvervspraktik. Det er nu 
også en mulighed for elever på 6. og 7. årg. 
 

• Møde i kommunikationsudvalget den 26.09 kl. 16-17. 
 
 
 

12. Punkter til kommende møde 
 

 Arbejdet med læringsplatformen Skolefoto 

Information omkring UPV  

 
 

13. Evt.  
 


