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SFO- forældrerådet og elevrådet deltager til og 
medspisningen. 
 

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

 
17/18 

Møde nr. 9 

Onsdag d. 25. april 2018 
18:00 – 21:00 

 
Referent Hanne Gammelgaard 

 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 og elevrådsrepræsentant Maya  

Fra SFO-forældrerådet deltog: Fritidspædagogisk leder Bo Løvschall, 

pædagog Aase Jespersen og forældrene: Birgitte Ebbesen og Tine Færch. 

1. Godkendelse af dagsorden  
Velkomst og præsentationsrunde 
 

Dagsordenen blev godkendt.  
Louise har et punkt til eventuelt. 
Bilag bør ikke eftersendes, men i stedet sendes ud med dagsordenen. 
 

2. Nyt fra SFO-forældrerådet SFO-forældrerådet orienterer bestyrelsen om relevante temaer. 
 
Birgitte og Bo orienterede. 
I år er der blevet udarbejdet en telefonpolitik for SFO. 
Samarbejdsmodellen mellem undervisning og SFO justeres. 
Pædagogernes andel i undervisningen øges med to timer pr. uge. 
Halvdelen af pædagogerne vil gå fra undervisning til SFO en halv time før 
undervisningen afsluttes, så de kan være klar til at modtage børnene i 
SFO. 
Økonomien i SFO er sund - kom ud af 2017 med overskud. 
Bo er i dialog med personalet om kompetenceudvikling. 
Vedr. ansættelser – der afventes omplaceringer i BU inden stillinger kan 
opslås. 
 
Formålet er at skolebestyrelsen orienteres om arbejdet i forældrerådet – 
er der forhold bestyrelsen skal involveres i? 

3. Forældresamarbejde i Tranbjerg En arbejdsgruppe på tværs af dagtilbud, skole og FU arbejder på et forslag 
til ny organisering af forældresamarbejdet (TIT organisationen). Tanken 
er, at dette skal implementeres fra august 2018. Se bilag. 
Det udarbejdede udkast til pjece blev gennemlæst, drøftet og 
kommenteret. HG vedhæfter ”pjecen” med de indarbejdede ændringer. 
Pjecens layout køber vi hjælp til hos BU. 
 
Overvejelser om implementering. 
Den ændrede struktur for forældresamarbejdet skal understøttes af 
skolebestyrelsen og dagtilbudsbestyrelsen. 
I skolen er det planen, at TIT organisationen introduceres af en rep. fra 
skolens bestyrelse og HG på årgangsmødet på 0., 1. og 6. årgang i 
begyndelsen af skoleåret 18/19. 
 
 
Formålet er at skolebestyrelsen og SFO forældrerådet orienteres og er 
med til at kvalificere TIT-organisationen. 
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4. Udearealerne ved afdeling Kirketorvet – en 
fælles indsats. 

Kort orientering fra arbejdsgruppen. 
Arbejdsgruppen ønsker, at der bruges 20 000,-kr. på at skabe små 
”redskaber”, der vil kunne understøtte børnenes leg og læring – og som 
vil kunne anvendes på alle udearealerne på Kirketorvet. Indskolingsleder 
Trine Kolbeck og fritidspæd. leder Bo Løvschall har kontakt til forældre og 
rep. fra personalet, der vil varetage den opgave her i foråret. HG 
orienterer forældregruppen om initiativet. 
 
Forløbet med udarbejdelse af helhedsplan. 
HG orienterede om, at områdechefen havde været i dialog med 
rådmands sekretariatet i forhold til den lovede helhedsplan. Det kan 
forventes, at der bliver ydet et økonomisk tilskud til en helhedsplan. 
Bestyrelsen afventer svar. 
Bestyrelsen overvejer at anmode om et opfølgende møde. 

Morten har kontakt til Realdania, der er muligheder, men det kræver 
kommunal medfinansiering. Bestyrelsen giver Morten ”grønt lys” til at 
arbejde videre på det politiske niveau – det er et stærkt ønske, at der sker 
noget med udendørsarealerne på Kirketorvet. 

SFO sender et signal om en form for medfinansiering, ligesom de midler, 
der er indsamlet via Markedsdagene, kan indgå. 

Arbejdet sendes tilbage til arbejdsgruppen. 

Formålet er at skolebestyrelsen og SFO forældrerådet samstemmes om 
det videre arbejde. 

5. Orientering om ansættelse af pædagogisk 
leder 

HG takkede ansættelsesudvalget for aktivt at have taget del i ansættelse 
af pædagogisk leder Jakob Overgaard. Vi havde 17 ansøgere. 
Jakob er 40 år og på 13. år ansat som lærer på Beder Skole, hvor han har 
erfaring med teamkoordinatoropgaven, skemalægning og forskellige 
udvalgsposter. Jakob er midt i Diplomuddannelsen i ledelse, han 
færdiggør tredje modul her til sommer. Som I ved får Jakob ansvar for 5. 
og 6. årgang og dermed overgangen mellem de to matrikler, endvidere 
bliver han leder for pædagogisk læringscenter og 
ressource/inklusionsområdet m.m. Der er lavet aftale med Beder Skole  - 
Jakob tiltræder 01.06.18, hvilket vi glæder os til. 
 
Formålet er at orientere om ansættelsen 

6. Nyt fra elevrådet Maya efterlyste indkaldelser til møder i udvalg under bestyrelsen, det 
følger HG op på. Endvidere var der en opmærksomhed på tilsyn i fløjene. 
 
Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet 

7. Spisning  

8. Drøftelse af arbejdsgruppens 1. udkast til 
principper vedr. kommunikation mellem 
skole/hjem 

Der er et ønske om at få nogle konkrete retningslinjer for 

kommunikationen mellem skole og hjem. Arbejdsgruppen fremlægger 

deres udkast. 

Dette punkt blev udsat – arbejdsgruppen har ikke holdt møde. 

Formålet er at bestyrelsen får drøftet og kvalificeret udkastet til klare 
principper for kommunikation 
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9. Godkendelse af det tilrettede Princip for 
anvendelse af mobiltelefon 
 

Kan princippet godkendes? 

Principperne blev godkendt og lægges nu på hjemmesiden. 

Bestyrelsen satte fokus på ledelsens opgave i forhold til at informere 

personalet om den særlige forpligtelse, der påhviler os ved inddragelse af 

elevernes mobiltelefoner. 

Formålet er at bestyrelsen får godkendt det det udarbejdede princip for 

anvendelse af mobiltelefon på Tranbjergskolen 

10. Næste skoleår • Lektionsfordelingsplanen for 18/19, se bilag. 

HG gennemgik kort lektionsfordelingsplanen og oversigten over 

særlige funktioner. 

• Personalesituationen: 

Der skal som minimum ansættes tre lærere. En i 

udskolingsafdelingen – her ønsker Louise at sidde i 

ansættelsesudvalget, og to i indskolingen – her ønsker Heidi at 

sidde i ansættelsesudvalget. 

• Valgfag: 

Anne Illeborg orienterede om såvel skolens tilbud, men også det 

tilbud, der sendes ud fra Ung i Aarhus. Bestyrelsen anbefalede, 

at de to tilbud sendes ud til forældrene samtidigt næste år. 

Endvidere udtrykte bestyrelsen et ønske om størst mulig bredde 

i de af skolen udbudte valgfag – herunder et særligt ønske om 

den naturfaglige dimission. 

• Andet 

11.  Nyt fra: 
 

Formand 
Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 
Ledelse 
 

 
HUSK valgmøde torsdag den 03.05 kl. 17 på afdeling Kirketorvet 
Orientering om skolefoto, HG udsat til næste møde. 

12. Punkter til kommende møde 
 

Udkast til principper for kommunikation (Susanne, Morten og HG) – 

herunder forældrehenvendelsen (Louise), Nyt fra kantinegruppen, nyt fra 

mødet med Fællesområdet, opf. på toilet renoveringen, opf. på Netto 

ordningen, evaluering af udlejning af den gl. kantine, aftale deltagelse i 

Dialogmøde med Rådmanden m.m. 

 

13. Evt. 
 

 

 


