
 

Onsdag d. 11. oktober 2017 kl.17:00 – 19:00 i læringscenteret på Kirketorvet: 
Forældrene som ressource - oplæg om trivselsorganisationen på Hou skole/børnehus sammen med Tranbjerg Dagtilbud 

Dagsorden er sendt ud tidligere 

 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde på 
Tranbjergskolen 

Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling 
Kirketorvet 

Onsdag d. 11. oktober 2017 
19:00 – 21:00 

Referent Sannie Ilona Leth 
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Møde nr. 

3 

 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  

Afbud fra Louise, Knud og elevrådsrepræsentanterne. 
Anne deltager ift. punkt 5. 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

 Dagsordenen er godkendt 

2. De fysiske rammer 

 

 

Orientering 

Hvilke signaler giver 
Forældretilfredshedsundersøgelsen? 
Den økonomiske ramme 
Status – hvilke forbedringer er blevet foretaget 

indenfor de sidste to år? 

Hvilke områder trænger mest til renovering 

Hvad er planen? 

Nyt fra gruppen om udearealer. 

Formålet er at bestyrelsen er orienteret om 
skolens fysiske rammer 

I forældretilfredshedsundersøgelsen er følgende punkter 2 af de 5 punkter med 
laveste vurdering: 
De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) 
De fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 
I forhold til: 
De udendørs faciliteter og arealer (skolegård, boldbaner mv.) er vi gået tilbage i 
forældrevurderingen med 0.2 i forhold til undersøgelsen i 2015. 
Under fusionen blev der renoveret klasse- og faglokaler, Læringscenteret og 
Grønnegårdene. 
Efterfølgende har der, som på andre skoler, mest været renoveret i forhold til 
Aa+ I den sammenhæng er der kommet en række forbedringer vedr. indeklima, 
lys, luft og ventilation. 
 
I 2017 får vi lagt nyt gulv i gymnastiksalen på Kirketorvet og i hallen på Grønløkke 
Allé.  
 
Udgiften til dækning af hærværk og skader, der er forvoldt uden for skolens 
åbningstid, dækkes af kommunal pulje, altså ikke af Tranbjergskolens økonomi. 



Der er afsat 7,5 mill. pr. år til alt vedr. skolens bygninger. Det vil sige løn til 
teknisk service, el, vand og varme samt rengøring og vedligehold. Det betyder, at 
der er ca. en 1 mill. til reel vedligehold pr år. 
 
Fremadrettet i 2018 er der fokus på de grønne områder omkring ”Sibirien” på 
Grønløkke Allé. I første omgang bliver der sået græs. I indskolingen vil der være 
fokus på Grønnegårdene.  
 
Derefter kan der kigges på, om redskabsskure og andet træværk kan skiftes og 
males. Der vil også prioriteres nye gardiner, så mange sæt, som kan rummes i 
budgettet. 
 
Skolebestyrelsen vil gerne støtte Tranbjergskolen i forhold til, hvordan de 
udendørs forhold optimeres. Der skal lægges en strategi i skolebestyrelsen for, 
hvordan det skal gøres. 
 
Gruppen for udearealer har fokus på, at der skal etableres en legeplads på 
Kirketorvet. Mulighederne for at etablere legepladsen i den store skolegård er 
undersøgt. 
Hanne indkalder til udearealsmøde og sparringsmøde med forældrene ift. hvilken 
strategi, der lægges for at opnå vores drømme og visioner for gode udearealer 
for børnene. 

3. Inklusion 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 arbejde med 
inklusionsopgaven  

Ud fra Tranbjergskolens princip og orienteringen fra sidste skolebestyrelsesmøde 
blev de data analyseret i form af spørgsmål til det videre arbejde: 
Hvad har medarbejderne af redskaber til at håndtere inklusion? 
Hvordan bliver vi bedre til at udnytte forældrenes viden om deres børn? 
Hvad er inklusion på Tranbjergskolen? 
Hvad er der af muligheder for forældrevejledning – både til forældre, der har 
børn, der er udfordret, og til forældre i klassefællesskabet? 
Hvordan åbner vi dialoger om børns udfordringer? 
Hvordan rette fokus fra barnet til indsatsen? 
Hvordan sikres forældrenes integritet ift. eget barns udfordringer? 
Hvordan opnår medarbejderne fornøden sparring på opgaven? 
Hvordan får vi fokus på, at alle børn skal trives? 
 
Ud fra ovenstående er næste skridt: 
Kan vi finde en arbejdsform, så vi ikke kører trætte = en værktøjskasse? 
Hvordan er forretningsgangen på Tranbjergskolen?  



Vi vil beskrive måden vi, som forældre og medarbejdere, håndterer inklusion på 
Tranbjergskolen.  

4. Nyt fra elevrådet Bestyrelsen orienteres om arbejdet i elevrådet Elevrådet deltager ikke 

5. UddannelsesParathedsVurdering  Kort orientering om UPV 

Vurdering af elevernes parathed i forhold til 

at vælge og gennemføre en 

ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, 

som starter i 8. klasse. Vurderingen skal 

sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever 

støttes med en skole- og vejledningsindsats 

frem mod afslutningen af 9. klasse eller 

eventuelt 10. klasse 

Formålet er at bestyrelsen orienteres om 

arbejdet med UPV på Tranbjergskolen  

Udsat til næste møde 

6. Udvalg til vurdering af 
skolefotofirma 

Der skal nedsættes et udvalg 

Formålet er at bestyrelsen finder rep. der vil 

forholde sig til og vælge, det rette firma til 

Skolefotoopgaven 

Udvalget består af Tina Wadsholt fra kontoret og Christina fra skolebestyrelsen. 

Der er blevet stillet spørgsmål til skolebestyrelsen, om eleverne skal fotograferes 

hvert år. 

7.  Nyt fra: 
        Formand 

Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 
Ledelsen 

Fra ledelsen:  

• Orientering om skolevejsanalysen 

• Kort referat fra 

kommunikationsudvalgets møde 

• Dato for kvalitetssamtale 17. jan. kl. 

13-15 

• Skolevejsanalysen er undervejs. 

• Hanne har været til møde med AIA hovedstyrelse ift. et tættere 
samarbejde mellem Tranbjergskolen og AIA. 

• Dialogmøde for skolebestyrelser, invitationen er sendt til alle i 
bestyrelsen, man skriver til HG, hvis man ønsker at deltage. 

• Kommunikationsudvalget har talt om skolens hjemmeside, forældrebank, 
udvikling af trivselsorganisationen og talepapir til bestyrelsesrep. Til 
forældremøderne. – se referat. 

• Vores nye områdechef beslutter, hvem der inviteres med til 
Kvalitetssamtalen. Ledelsen skriver kvalitetsrapporten i november/ 
december. Afsnittet Skolebestyrelsens kommentar tages op på 
bestyrelsesmødet inden samtalen den 17. jan.  

• Der inviteres til forældrelæringsplatformscafé d.14.11.17 kl.17-19 for alle 
skolens forældre. Caféen vil være på Kirketorvet 

• Refleksion over klassesammenlægningsmødet på 8. årg. 
8. Punkter til kommende møde 

 
Af tidshensyn udsættes orienteringen om 
mulighederne i Læringsplatformen til næste 
møde. 

 



 

Der nedsætter vi også et udvalg, der udarbejder 
retningslinjer for udlån af den gamle kantine i 
kælderen på Kirketorvet. 

 
HG medbringer en tegning over hvilke grønne 
områder skolen har pligt til at holde. Og hvilke 
der er kommunale områder.  
 
 

9. Evt.  
 


