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Referat af skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé 

Mandag d. 13. november 2017 
18:00 – 21:00 

Referent Hanne Gammelgaard 
SFO- forældrerådet og elevrådet deltager frem til og MED 

spisningen 
 

 

17/18 
Møde nr. 

4 

 Deltagere i mødet: Jørgen Andersen, Heidi Andreasen, Lisa Overgaard 
Ibsen, Morten Eaton Mølgaard, Knud Nissen, Kenneth Lindbirk 
Thomassen, Hanne Gammelgaard og elevrådsrepræsentanterne Laura 

Celina Rodriguez-Kusk og Maya Barner Dyg. 
Fra SFO forældrerådet:  Bo Løvschall Jensen, Henrik Rønde Ottesen, Torben 
Høgdal, Leif Morten Schmidt-Schnell, Tine Færch, Birgitte Albers Ebbesen 
 
Afbud fra: Louise Gorming, Susanne Andersen, Christina Appel Skelgaard 
og Sannie Leth 

 

1. Godkendelse af 
dagsorden  
og præsentationsrunde 
 

 Dagsorden blev godkendt. 

2. Nyt fra SFO- 
forældrerådet  

Velkommen til Bo Løvschall Jensen. 

Kort tilbageblik på året der er gået. 
Kort blik fremad –  hvilke udfordringer venter? 

Velkommen til Bo Løvschall Jensen. 

3 mdr. spændende og lærerigt. 
Overordnet set – en god velkørende SFO. 
Koordineret indsats – så der samstemmes mere mellem afdelingerne. 
Tilbageblik: 
Rådet har arbejdet med Telefon- og kostpolitik. 
Drøftelse af Mobiltelefonpolitikken. 
Fremad, hvad venter: 
Hvordan kommunikerer vi med forældrene på tværs? 
Øver os i at få forældrene mere aktivt på banen, fx som hjælpere til 
arrangementer. 
1. jan. 2018 er der plus på kontoen, så der skal drøftes evt. 
investeringer. 
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1. Nyt om toiletter afd. 
Kirketorvet 

Hvor er vi i processen? 
Formålet er at bestyrelsen orienteres om den forestående 
toiletrenovering på afdeling Kirketorvet 

Orientering.  
Møde mellem Tranbjergskolen og Bygningsafdelingen for opstart af 
renovering: onsdag den 15.11.  
Opfordring til, at tidsplanen meldes ud til alle indskolingsforældre. 
Skal der stilles erstatningstoiletter op? 
Referatet fra elevrådsmødet vedr. div. toilettiltag er tidligere sendt til 
elevrådet. 
Bestyrelsen orienteres løbende om arbejdet. 
 

2. Opfølgning på 1. møde 

om udviklingen af 

forældresamarbejdet 

Kan organiseringen af forældregrupper i 
”trivselsorganisationer” udvikle trivslen for børnene og øge 
forældreengagementet? Næste møde, der er for både 
skolebestyrelsen og forældreråd, er den 21.11 kl. 17-19. 
Formålet er at give rum til refleksion og kort orientere SFO 
forældrerådet om tankerne 

HG orienterede.  
Drøftelse – hvad med de forældre, der ikke har ressourcen? 
Vigtigheden af at italesætte fællesskabet. 
Hvilken rolle skal personalet/ledelsen spille, for at understøtte? 
Der skal skabes rum, hvor der er plads til alle. 
Formulere, hvad der er den grundlæggende hensigt. 
 
Vigtigt, at alle børn er en del af fællesskabet. 
 
Rammer for fællesskab for bedre trivsel. 
En læringsøvelse i forhold til, hvordan de voksne danner fællesskaber. 
 
Styrkende for børnenes fællesskaber også på tværs af klasserne. 
 
Det bliver spændende, hvad mødet den 21.11. giver. 
 

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

HG orienterede ud fra Bo´s notat. 
Kantinen på afdeling Grønløkke Alle har bekymrende lav omsætning. 
En lukning af kantinen på afdeling Grønløkke Alle kan bidrage til en 
mere bæredygtig samlet kantineøkonomi, som ikke laver så stort et 
træk på skolens samlede økonomi, som tilfældet er for nuværende. 
Elevrådet udtrykte bekymring ved lukning af kantinen på afdeling 
Grønløkke Alle. 
Se på de skoler, der har en velfungerende kantine. 
Kostpolitikken / kantinens tilbud?? 
Hvad skal der til for at øge salget? 
Hvad gør de på Mårslet skole? 
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Salget er sat efter det, der bliver købt mest af. 
Svært når noget først er lukket ned, så kræver det meget at få det 
genskabt. 
Flere frivillige? 
Passe på, at madudvalget ikke bliver for stort. 
Arbejdsgruppen: 
Laura, Maja, Jørgen, Kenneth, Leif, Bo K, Eva, Merete? (det lille elevråd). 
Bo K indkalder. 
 

4. Udlån af den gamle 
kantine i kælderen på 
Kirketorvet. 

Der skal nedsættes et udvalg, der udarbejder retningslinjer for 
udlån af den gamle kantine i kælderen på Kirketorvet. 
 

HG orienterede. 
Hvor mange personer må være i kantinen i kælderen? 
Brandmyndighederne skal kontaktes. 
Grønnegården udenfor – der skal gøres noget. 
Udvalg: Torben, Heidi, Lisa, Morten, HG, Bo L. 
HG indkalder. 
 

5. Nyt fra elevrådet Er elevrådet kommet godt i gang? 

Andre punkter fra elevrådets arbejde. 

Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet 

1. Indretning i fløjene. 

2. Indendørs sportsturnering. 

3. Klassesammenlægningen. 

4. Skal på kursus på fredag om elevrådsarbejde - 4 

repræsentanter.  

5. Vil gerne mødes med det lille elevråd. 

Hvis elevrådet har forslag til dagsordenen, kan de drøftes med Jan 

(kontaktlærer), der sender dem til formanden/ledelsen, og de vil så 

blive tænkt ind i dagsordenen. 

6. Spisning   

7. Principtjek Kort gennemgang af principperne (se skolens 

hjemmeside/forældre/skolebestyrelse/principper) 

Se også oversigten, der er sendt med som bilag. 

• Er der principper der trænge til revidering? 

Princip for overgange - skal sættes på dagsordenen i bestyrelsen. 

Princip for ordensreglement – bør omskrives som et værdiregelsæt.  

Princip for anvendelse af mobiltelefon – skal udarbejdes. 
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• Er der områder hvor vi mangler principper? 

• Nedsætte arbejdsgruppe der udarbejder et udkast til 

principper for elevernes anvendelse af mobiltelefon 

Formålet er at bestyrelsen of forældrerådet får overblik over 
skolens principper og vurderer om der er brug for justeringer 

Princip for kommunikation – er på vej. 

En opfordring til, at princip for forældreansvar gennemgås med 

personalet. 

Vi vil arbejde med ovenstående på de følgende skolebestyrelsesmøder. 

8. UddannelsesParatheds  

Vurdering 

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 

Anne orienterede.  

Slides sendes med referatet ud. 

9.  Nyt fra: 
 

        Formand 
Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 
Ledelse 

 

Fra ledelsen:  

• De grønne områder tegning,  

Fra formanden 

• Nyt fra dialogmødet med Rådmanden 

Ønske om at få fejet stier rundt om skolen og beskæring af buske. 
Materiale fra Fællesrådet, Jørgen sender henvendelsen til bestyrelsen. 
Skolevejsanalysen – HG sender link, og vi sætter det på næste gang. 
Dialogmødet – der var dialog. Positivt at Børn & Unge udvalget deltog. 
Fokus på at gøre bygningsmassen tidssvarende. 
67% af Aarhus skolerne er utidssvarende. 
 

10. Punkter til kommende 
møde 

 

 
Læringsplatform 
Fra landsmødet i Nyborg – Skole og forældre. 

 

11. Evt. Gåbusser Sættes på dagsordenen sammen med Skolevejsanalysen 
 


