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

Onsdag d. 28. februar 2018 
18:00 – 21:00 

Referent Hanne Gammelgaard 
17/18 

Møde nr. 
7 

 
 

 Deltagere i mødet: Jørgen Andersen, Christina Appel Skelgaard, Heidi Andreasen, Susanne 
Andersen, Lisa Overgaard Ibsen, Knud Nissen, Kenneth Lindbirk Thomassen og Hanne 
Gammelgaard og elevrådsrepræsentanterne, Elias og Laura. 
Afbud fra:  Louise Gorming, Morten Eaton Mølgaard og Maya 

1. Godkendelse af 
dagsorden  
 

Elevrådet har et ønske om at punkter, der vedkommer elevrådet, lægges først på 
dagsordenen. Det forsøger vi også så meget, som det er muligt. 

2. Regnskab Bo fremlægger årsregnskabet. 

Udgifter til specialklassepladser – her forbruger vi 1,7 mil. Kr. mere, end skolen 

får tildelt. 

Undervisningsdelen kommer ud med et overskud på 300.000, - kr. 

SFO kommer ud med et overskud på 133.000,- kr. Og har nu ingen gæld. 

 

Undervisningens nuværende gæld er -3.588.000 kr. 

 

Formålet er at orientere bestyrelsen om resultatet af sidste års regnskab 

3. Budget for undervisning 

og SFO 

 

Gennemgang og drøftelse af næste års budget. 
 
Der er budgetlagt, så skolen kommer ud med et overskud på 600 000,- kr. Det vil 
betyde, at vi kommer under et underskud på 5%, men det betyder også, at 
gældsafviklingen kommer til at tage længere tid, end vi oprindelig havde planlagt. 
 
SFO forventer at komme ud med et overskud på 140.000 kr. næste år. 
 
Formålet er at orientere bestyrelsen om de økonomiske rammer for det 
kommende skoleår. 

4. Renovering af 

elevtoiletter på afd. 

Kirketorvet 

Plan for toiletrenoveringen på afd. Kirketorvet fremlægges. 
 
Bo fremlagde renoveringsplanen. 
Tidsplanen med, at toiletterne er klar til 1. august 18, forventes at holde. 
Vi forøger antallet af toiletter med 9. 
Ønske om at se et referencebyggeri med den forventede gulvbelægning. Så vi 
kan se gulvbelægningen, inden byggeriet sættes i værk. 
Vi fortsætter toiletfordelingen. Bestyrelsen værdsatte renoveringsplanen. 
 
Formålet er at orientere bestyrelsen, der har fokus på, at tidsplanen holder. 

5. Nyt fra Kantineudvalget Der har været møde i kantineudvalget, og nu skal bestyrelsen orienteres. 
Hvordan kan vi bevare et madtilbud på begge matrikler? 
Der er tre scenarier, der skal gennemarbejdes. Vi sætter punktet på 
skolebestyrelsesmødet igen i april. 
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Formålet er at følge plan for kantineudvalgets arbejde og evt. kvalificere det. 

6. Nyt fra elevrådet To fokuspunkter: 

Skabe bedre miljø. 

Tegnekonkurrence – efterfølgende udstilling i fløjene. 

Fortsat ønske om møbler til fløjene – vil gerne søge sponsormidler. 

Integration. 

Skabe venskabsklasser mellem modtagelsesklasser og normalområdet.  

Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet. 

7. Spisning  

8. Beslutning af justeret 

princip for 

sammensætning af 

skolebestyrelsen 

Drøftelse og beslutning af det justerede princip for sammensætning af 

skolebestyrelsen, se bilag såvel det gamle princip som forslag til nyt. 

Princippet blev besluttet med en enkelt tilføjelse, og det lægges på hjemmesiden. 

 

Formålet er at sikre at principperne for sammensætning af skolebestyrelsen er 

ajourført inden skolebestyrelsesvalget 

9. Skolebestyrelsesvalget Proces for skolebestyrelsesvalget. 

 

Der er sendt et forslag til tidsplan med ud som bilag. 

Tidsplanen blev godkendt. 

Der er 3 personer på valg – det er muligt, at et medlem genopstiller. Endvidere 

skal der vælges et par suppleanter.  

Bestyrelsen ønsker at få en artikel i Tranbjerg Tidende.  Overskrift: Derfor sidder 

jeg i skolebestyrelsen. HG snakker med Anne Christine Kusk. 

 

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

10. Tidsplan for planlægning 
af skoleåret 

Orientering om tidsplan for skoleårets planlægning er sendt med ud som bilag. 

Bestyrelsen blev orienteret. 

 

Formålet er at give skolebestyrelsen overblik over planlægning af næste skoleår. 

11. Ansættelse af 
viceskoleleder 

 

Orientering om stillingsopslag og tidsplan for ansættelsen, se bilag. 

Vælge skolebestyrelsens 2 rep. til ansættelsesudvalget. 

Heidi og Jørgen repræsenter bestyrelsen. 

12.  Nyt fra: 
 

Formand 
Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 
Ledelse 
 

Øvrige medlemmer: 

• Nyt fra Skole og Forældre Århus: 
Heidi og Lisa (sup) er nu valgt ind i lokalafdelingen – tillykke med valget. 

• Opfølgning på mødet med Bünyamin Simsek. Bestyrelsen fastholder, at 
de blev lovet en helhedsplan for udendørsarealet ved afdeling 
Kirketorvet. Områdechef Lene Ravn følger op på aftalen. Endvidere 
ønsker bestyrelsen forvaltningens hjælp til fonds ansøgninger. 

• Henvendelse vedr. udearealet på afdeling Kirketorvet. 
Det er et ønske at få renoveret nederste areal af legepladsen ved 0. 
årgang. Vi videresender det ønske. 
 
Kort samtale om den mulige konflikt. Bestyrelsens medlemmer skal være 
opmærksomme på deres rolle i forhold til at udtale sig. 

 

13. Punkter til kommende 
møde 

 

• Nyt fra arbejdsgruppen: Princip for anvendelse af mobiltelefon. 
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 • Opfølgning på Netto-ordningen. 

• Status på elevtallet på årgangene. 

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

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

• Skole/hjem- samarbejdet - hvordan kommer vi videre med det punkt. 
Hvad med klare svarfrister mellem skole og forældre. 

14. Evt.  


