
 

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

Mandag d. 19. marts 2018 
18:00 – 21:00 

Referent Anne Christine Kusk 
 

 
 

17/18 
Møde nr. 

8 

 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 og 
Hanne Gammelgaard, Anne Christine Kusk   
Afbud: Elevrådsrepræsentanterne Maya og Laura. 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Dagsorden er godkendt. 

 
18:00 – 18:10 
Jørgen 

2. Drøftelse og evt. 
godkendelse af 
arbejdsgruppens udkast til: 
Princip for anvendelse af 
mobiltelefon 
 

Arbejdsgruppen fremlægger det udarbejdede princip, se 

bilag. 

Drøftelse – vil dette princip understøtte elevernes læring og 

trivsel? 

- Fokus på at mobil tlf. kan understøtte læring samt 

ikke må ødelægge trivsel blandt eleverne. 

- SFO har sin egen telefonpolitik. 

- Tilføjelse: mobil skal være slukket eller på lydløs.  

- Hvordan må/skal mobil bruges i undervisningen? 

Nogle elever må måske ikke have mobil med i skole 

for forældre. Lærere kan ikke kræve, at elever har 

mobil med. 

- Der er skabe til rådighed i udskolingen, hvor elever 

kan låse mobiler inde. Der findes ikke skabe i 

indskoling. 

- Forventningsafstemning årgangsvis – Hanne tager 

dette med tilbage til lærergruppen. 

- Billedoptagelser mv må ikke lægges på digitale 

platforme. Læreren skal bede eleverne om at slette 

optagelserne fra private mobiler. 

- Forældre på 6. og 7. årgang er inviteret til en snak om 

etik vedr. brug af sociale medier. 

- Informere forældre i indskolingen på de fælles 

årgangsforældremøder. 

- Både forældre og elever skal undervises i brug af 

sociale medier. 

- Hanne retter princippet til og sender det med til 

godkendelse ved næste bestyrelsesmøde. 

Formålet er, at bestyrelsen får udarbejdet et princip for 
anvendelse af mobiltelefon på Tranbjergskolen. 

18:10 -18. 25 
HG 

3. Opfølgning på 
frikvartersordningen for 
eleverne på 8. – 10. årgang.  

Bestyrelsen ønsker en status for at følge om de indsatser, 
skolen iværksatte pga. uro i Netto, har haft den ønskede 
virkning. 

18.25 – 18.50 
Anne 



 - Indsatser: Der føres tilsyn i Netto i 12-pausen, 
massivt til stede i starten, pt. 1 lærer som har tilsyn. 
Det er italesat i alle klasser, at eleverne kun må 
forlade skolen i 12-pausen. 

- Tilbagemelding: Det går bedre, men der er fortsat 
elever, der forlader skolen i 10-pausen. Et par elever 
er blevet bortvist fra Netto. 

- Der kan ikke være tilsyn på hele tiden. 
- AKT har været i kontakt med Netto. Løbende dialog 

ml. skolen og Netto. 
- Skolen er ikke blevet kontaktet af hverken Netto eller 

borgere siden sidst. 
- 10. klasse skal muligvis følges af tilsyn ved Netto-

besøg – dette kan afprøves. Der arbejdes videre med 
forslaget i samarbejde med 10. klasseteamet. 

- Frikvartersordningen fortsætter. Stikprøvekontrol i 
10 og 12 pausen for almenklasser fortsætter i stedet 
for fast tilsyn. 

 
Formålet er en status på frikvartersordningen for at kunne 
vurdere, om ordningen kan bevares. 

4. Konvertering af 
understøttende 
undervisning til to-voksen 
ordning  
 

I skoleåret 17/18 gav vi mulighed for, at klassernes team (fra 
3. - 9. årgang) kunne ansøge om to-voksenordning, se bilag 
med oversigt. Ordningen er i år blevet evalueret på 3. -5. 
årgang. 
Evalueringen bliver fremlagt på mødet. 
Bestyrelsen skal anbefale, om vi i skoleåret 18/19 fortsat må 
konvertere understøttende undervisning til to-voksen 
ordning, hvis de enkelte klasseteams ud fra en pædagogisk 
vurdering søger om det.  

- Positive tilbagemeldinger fra lærere, stort ønske fra 
lærerne om at fortsætte ordningen.  

- Ikke alle forældre i skolebestyrelsen oplever det som 
en vellykket ordning. Mulighed for at lave lektier i 
skoletiden er reduceret. 

- Mulighed for, at det er to faglærere (fx matematik), 
som indgår i to-voksenordningen, frem for fx dansk- 
og matematiklærer. 

- Tilføjelse til ansøgningen: Mål skal formidles til 
forældre - tydeliggørelse.  

- Elev feedback næste år. 
- Skolebestyrelsen anbefaler, at ordningen fortsætter. 

 
Formålet er, at bestyrelsen drøfter og beslutter om det 
anbefales, at vi planlægger skoleåret 18/19 med 
understøttende undervisning konverteret til to-
voksenordning. 

18.50- 19.10 
HG 

5. Nyt fra elevrådet Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet. 

- Elevrådsrepræsentanterne er fraværende. 

- Dejligt, at Knud videresender referatet fra de yngste elevers 

 elevrådsmøde. 

- Ikke noget nyt. 

19.10 – 19.25 
Maya/Laura 



6. Spisning  19.25 -19.40 

7. Elevtallet på årgangene, 
herunder fremlæggelse af 
evalueringen af sidste 
klassesammenlægning  
 

Orientering om elevtallet på årgangene og vurdering af, om 

der er grundlag for klassesammenlægning. 

Efter sidste klassesammenlægning blev der udarbejdet en 

evaluering. Resultatet af denne fremlægges og skal drøftes. 

- Elev-evaluering sammenlægning 8. årgang: 9 har 

svaret. 

- Forældre-evaluering sammenlægning 8. årgang: 38 

har svaret. Overvejende positiv. Konstruktive 

kommentarer.  

- Tilbagemelding fra lærerteamet vedr. 

sammenlægning 8. årgang: Positive, 3 velfungerende 

klasser. 

- På årgange med et opmærksomhedskrævende 

elevtal opfordrer skolebestyrelsen til tæt 

samarbejde/holddeling på tværs af årgangen – dette 

drøfter ledelsen med lærerteamet.  Fagdage i 

udskolingen på tværs af årgangene – dette kunne 

også tænkes ind i indskolingen. 

- Fra skoleåret 2018-19 bliver der fire 0-klasser. 

 

Formålet er, at skolebestyrelsen løbende er orienteret om 

elevtallet, så vi kan arbejde proaktivt i forhold til 

klasesammenlægning. 

19.40 - 20.00 
HG/Anne 

8. Orientering om elevfravær 

– specielt med fokus på 

langtidsfravær/skoleværing 

Orientering og status på skolens arbejde ift. fravær. 
- 3 elever tilknyttet Back to School. 
- Et stort antal elever følges tæt via netværksmøder. 
- Et antal elever i reduceret skema i Ressourcen 

(udskoling). 
- 2 elever får hjemmeundervisning pga. sygdom. 
- Stor andel af børn med opmærksomhedskrævende 

fravær – bekymrende. Hvordan vender vi 
udviklingen, hvilke tiltag virker? 

- Procedurer omkring fravær skal skærpes. 
- Fravær er et indsatsområde for skolen næste år. 

 
Formålet er at give en orientering til bestyrelsen, men også at 
skabe rum til nytænkning i forhold til at mindske fravær. 

20.00 – 20.15 
HG 

9. Nedsætte arbejdsgruppe, 

der vil udarbejde 

principper vedr. 

kommunikation mellem 

skole/hjem  

Vi skal have samlet op på vores arbejde med kommunikation. 
Første afsæt er at nedsætte en arbejdsgruppe, der vil 
udarbejde et konkret forlag til principper. 

- Arbejdsgruppe: Morten, Susanne, Hanne. Hanne 
indkalder til første møde. 

 
Formålet er, at bestyrelsen får udarbejdet nogle klare 
principper for kommunikation. 

20.15 – 20.25 
HG 

10.  Nyt fra: 
 

Formand 
Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 
Ledelse 
 

 

• Forældrehenvendelse vedr. kommunikation: 
HG sender en tilbagemelding på henvendelsen. 

• Opfølgning på helhedsplanen vedr. udeareal 
Kirketorvet: 

- Morten vil gå i dialog med Sport & Fritid. 

20.25– 20.40 
Jørgen 



 

- Hanne har talt med områdechefen vedr. 
helhedsplanen for udearealet på afdeling Kirketorvet. 
Vi følge op på sagen. 

- Møde i udeareals-gruppen – Hanne indkalder. 

• Ansættelse af pædagogisk leder med 
viceskolelederfunktion: 

- Ansøgningsfrist er forlænget til d. 2/4. 
 

11. Punkter til kommende 
møde 

 

 

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

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

• Valgfag 7. årgang. 

• Kantinen. 
 

20:40 -20.50 

12. Evt. 
 

- Valgfag 7. årgang: Smalt udvalg af fag (5 fag), som 
nævnt tidligere igen en opfordring til at it og naturfag 
bliver valgfag på 7. årgang. 

- Strejke/lockout: Der vil løbende komme information 
ud på intra og på kommunens hjemmeside. 

 

20:50 – 21:00 


