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Referat skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling Grønløkke Allé 

Torsdag d. 14. december 2017 
18:00 – 21:00 

Referent Hanne Gammelgaard 
 

 
 

17/18 
Møde nr. 

5 

 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: Sannie, Kenneth, Louise og Morten 
 
 

 

1. Godkendelse af 
dagsorden  
 
 

Godkendt 
 

2. Kvalitetsrapporten,  • Gennemgang  

• Drøftelse med henblik på at samle indhold til 
skolebestyrelsens udtalelse 

Vi gennemgik resultaterne i kvalitetsrapporten. 
Bestyrelsen oplever mere stabil drift, nærværende ledelse, der er 
kommet ro på skolen efter den noget turbulente fusion. Stabilitet i 
økonomien. En anden ledelseskraft. Elevernes faglige niveau ved 
afslutning af skoleforløbet værdsættes. Resultaterne undervejs i 
skoleforløbet kan ønskes bedre. Timerne opleves som kedelige, 
handler det om variationen i undervisningen? – tendensen er 
stigende. Forældrenes tilfredshed med det faglige udbytte er 
dalende. Overgangen til ungdomsuddannelserne – et fokus på 
skolen. Tranbjergskolen rekrutterer flere til 
erhvervsuddannelserne end man gør på kommunalt niveau. Skal 
robusthed være et fokus i dagtilbuddet? Skolen har på alle 
årgangsforældremøder haft fokus på at få forældrene til at 
nedbringe fravær fra undervisningen. Overvægt – et bekymrende 
billede!! Hvordan får vi forældrenes opmærksom drejet hen på 
det?? Rygning ligeledes et bekymrende billede. Skolens evner til at 
løfte udsatte børn og unge fagligt er bedre end det kommunale 
niveau. Der er positiv udvikling i forhold til forældretilfredsheden, 
men vi er ikke på kommuneniveau. Samarbejdet mellem skole og 
hjem, her er plads til forbedring. Refleksion over 
kommunikationen, hvordan rammer man det rette niveau.  
Inklusion - et udfordrende felt. Arbejdsmiljø stor fremgang. 
 

• Aftale om færdiggørelse af skolebestyrelsens udtalelse.  
Jørgen skriver et udkast i weekenden og sender til 
bestyrelsesmedlemmerne til kvalificering/godkendelse. HG 
indrapporterer udtalelsen den 20.12. 
 

• Hvem deltager i kvalitets-samtalen? (den 17.01 kl. 13- 
15.30)  
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Jørgen, Lisa og Heidi aftaler, hvem af dem, der skal deltage og giver 
HG besked. 
 
Formålet er at bestyrelsen får drøftet den feedback vi får via 
kvalitetsrapporten. Og beslutte, hvilket signal bestyrelsen ønsker at 
sende til det politiske niveau via skolebestyrelsens udtalelse. 
 

3. Skolevejsanalysen  
herunder overvejelse om 
der er grundlag for at 
arbejde på etablering af 
Gå-busser i Tranbjerg 

• Gennemgang af skolevejsanalysen vedr. Tranbjerg. 
60 % af børnene transporterer sig selv til skole, og 40 % bliver 
bragt. 
Hvordan kan vi få flere til at bruge stierne og bevæge sig selv? 
70.000 kr. er sat af til forbedring af parkeringspladsen på 
Kirketorvet. 
Tranbjerg fællesråd arbejder konstruktivt på at påvirke kommunen 
til forbedring af stisystemet. 
HG fortalte om de kaotiske situationer, der opleves om morgenen 
foran afdeling Grønløkke Alle. Vi skal have budskabet ud til 
forældregruppen, så der kan ske en ændring.  

• Orientering om Gåbusser: 
Dansk skoleidræt står for udbredelsen af Gåbus ordningen, 
projektleder Kim Henriksen vil gerne komme og orientere 
skolebestyrelsen. Gåbus er støttet af TrygFonden for en 5-årig 
periode til og med skoleåret 2018-2019. Det overordnede mål med 
programmet er, at flere børn og unge bevæger sig mere og 
grundlægger sunde vaner tidligt i livet. 
Inden næste skolebestyrelsesmøde skal der undersøges:  
Hvor mange børn der går i Morgensfo? 
HG skal indhente flere oplysninger – kan 5.klasses elever være 
buschauffører? Hvor lange kan ruterne være?  
Vi overvejede at lave en kort spørgeskemaundersøgelse blandt 
indskolingsforældrene for at få et grundlag til at kunne vurdere, 
om der er basis for etablering af en gåbusordning. 

• Giver det mening at arbejde videre med det initiativ i 
Tranbjerg? 

Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 
 

Formålet er at bestyrelsen sætter fokus på trafiksikkerheden ved 
skolen. 

 

4. Status på arbejdet med 

implementering af 

læringsplatformen 

• Kort orientering 

• Refleksion over det videre forløb 
Kort orientering: 
Fra januar vil elevernes ugeplan kunne læses på MinUddannelse. 
Skolen følger fortsat Aarhus Kommunes implementeringsplan. Vi 
har aftale med De 32 – kommunale superbrugere, der kommer og 
giver personalet viden/inspiration. Skolen vil holde endnu en 
forældreinfocafe i foråret. 

 
Formålet er at give rum til refleksion og kort orientering til 
Bestyrelsen. 

 

5. Princip for anvendelse af 

mobiltelefon  

På sidste møde aftalte vi, at der skal udarbejdes et princip for 
anvendelse af mobiltelefon på Tranbjergskolen.  

• Aftale proces:  
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Vi beder personalet i skolens tre afdelinger om at komme med 
input til principper for anvendelse af mobiltelefon på 
Tranbjergskolen. 

• Nedsætte arbejdsgruppe, udsat. 
Punktet sættes på dagsordenen til næste møde. 
 

6. Nyt fra elevrådet Har et ønske om at lave nogle fællesarrangementer mellem 
modtagelsesklassernes elever og alm. områdets elever. Hvordan 
formen skal være, kan drøftes med læreren. 

Elevrådet vil gerne holde en aktivitetsdag for B-fløjen. 

Indretning af fløjene – elevrådet efterlyser flere midler. Vi husker 
punktet til budgetdrøftelserne. 

Elevrådet er optaget af, at kantinen på Afdeling Grønløkke Alle ikke 
må lukkes. Vedr. tanker om nedlæggelse af kantinen:  

Kunne den være åben nogle dage og lukket andre for at spare 
penge. 

Kunne man tage til Mårslet skole for af få inspiration fra dem om, 
hvordan man driver kantine der. 

Kan vi lave et samarbejde med Netto??  

Elevrådet kan senest 10 dag før afholdelse af bestyrelsesmøderne 
sende de punkter, de ønsker en drøftelse af under punktet Nyt fra 
elevrådet til HG. Det vil kvalificere drøftelsen. 

Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet. 

 

7. Spisning   

8. Status på elevtal på 
årgangene 

• Kort gennemgang at elevtallene. 

• Giver det grundlag for tanker om klassesammenlægning? 

Vi så elevtallene. PT er der ikke grundlag for klasse-

sammenlægninger. Punktet kommer på igen i næste kvartal. 

 

Formålet er at bestyrelsen i god tid kan været opmærksom på, om 

der er grundlag for klassesammenlægninger. 

 

9. Udlån af den gamle 
kantine i kælderen på 
Kirketorvet. Drøftelse af 
udkast til retningslinjer. 
Se bilag. 

 

Udvalget har lavet et udkast til retningslinjer for udlån af den 

gamle kantine til klassearrangementer uden deltagelse af 

personale, disse skal drøftes.  

 

Retningslinjerne blev besluttet, HG lægger dem ud på 

forældreintra. Ordningen sættes i værk 15. jan. 2018. Bestyrelsen 

”går i kælderen” og gør klar til udlån et par timer i begyndelsen af 

januar. HG sender forslag til tidspunkter ud. 

 

Formålet er at få kvalificeret det udkast til retningslinjer som 

udvalget har lavet. 

 

10.  Nyt fra: 
 

Formand 
Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 

Øvrige medlemmer: 

• Nyt fra landsmødet i Nyborg – Skole og Forældre: 
Det var en meget inspirerende weekend. Vi skal huske at bruge alle 
de muligheder, der ligger ved Skole og Forældre. Vi kan hente 
oplægsholdere, de kan arrangere temadage m.v.  
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Ledelse 
 

• Opfølgning på mødet med Bünyamin Simsek: 
Referat kommer inden jul, Heidi videresender det. 
Konsulent ud til at lave en helhedsplan over udeområdet. 
Frivillighedskonsulent – kan hjælpe med ansøgning af fondsmidler. 
 

11. Punkter til kommende 
møde 

 

• Følge arbejdet med toiletrenovering, Kirketorvet. 

• Principper, der skal revideres, jf. referat fra november 
mødet. 

• Nyt fra kantineudvalget. 

• Nyt fra styregruppen vedr. udviklingen af 
forældresamarbejdet i Tranbjerg. 

 

12. Evt. Ønske om at Princip for sammensætning af skolebestyrelsen 
kommer på dagsordenen til januar mødet. 
 
Skolebestyrelsesvalg. 
 
Skolebestyrelsen besluttede at skifte skolefoto firma til Gauss. 
Christina går videre til Tina på kontoret med denne beslutning. 
 

 


