
 

Referat af skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Mødelokalet på Tranbjergskolen, afdeling  

Grønløkke Allé 
Mandag d. 14. maj 2018 

18:00 – 21:00 
Referent Hanne Gammelgaard 

Møde nr.10 
 

 
 

 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 
elevrådsrepræsentanterne Maya og Laura. 
 

 Afbud fra. 
Morten, Louise og elevrådet 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Dagsordenen blev godkendt, Lisa har et punkt til eventuelt. 
 

2. Nyt fra kantineudvalget Arbejdsgruppen fremlægger, hvor langt de er i processen vedr. ændret 
drift i kantinen. Drøftelse af arbejdsgruppens forslag. 
 
Punktet blev udsat til næste møde. 
 
Formålet er at bestyrelsen orienteres om tankerne vedr. den fremtidige 
kantinedrift. 

3. Evaluering af 
skolebestyrelsens tilbud til 
forældre om udlejning af den 
gamle kantine 
 

Udlåning ca. 1,5 gang om måneden. 

Spørgsmål: Kunne vi tilbyde udlåning kun til forældrearrangementer?  

Det er bestyrelsen endnu ikke rede til. 

Retningslinjerne for udlåning af den gamle kantine bliver lagt ud på 

Forældreintra og på skolens hjemmeside. 

Lokalet bliver reserveret på Intra, så der kan personalet orientere sig. 

Det er et stort aktiv for fællesskaberne i klasserne/på årgangene.  

HG værdsætter, at det er forældrebåret af skolebestyrelsen. 

Bestyrelsen evaluerer ordningen en gang årligt. 

 

Formålet er at skolebestyrelsen løbende evaluerer ordningen og aftaler 

eventuelle justeringer. 

4. 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, fortsat har den ønskede virkning. 
 
Sidens sidst har skolen ikke modtaget klager fra borgere eller fra Netto. 
Der er et par elever, der har adgangsforbud til Netto. 
God kontakt mellem personalet i udskolingen og personalet i Netto. 
Vigtigt, at skolens personale fortsætter med drypvis rundering i Netto.  
Fortsat obs. på affald. 
Godt at eleverne har skralde-runderingen – vigtigt at fortsætte den 
ordning. 
 
Formålet en status på frikvartersordningen, for at kunne vurdere 
omordningen kan bevares. 

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



Valg til elevrådet efter sommerferien. 

Ingen fra elevrådet deltog i mødet. 

6. Spisning  

7. 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 de tanker, der var fremme ved første møde: 
Principperne kommer til at omhandle ”hvad kan vi regne med”. 
Indledende afsnit – overordnet moral. 
Indsætte dele fra det gældende princip om samarbejde mellem forældre 
og skole, så der er af stemthed. 
Vi må ikke vende vore elever til, at de voksne overtager ansvarsområder, 
der er sunde for eleverne selv at have. 
Principperne skal drøftes i personalegruppen, inden de atter kommer i 
bestyrelsen. 
Fokus på, hvad man minimum kan regne med.  
HG sammenskriver arbejdsgruppens tanker og sender forslaget med 
referatet. 
 
Formålet er at bestyrelsen får drøftet og kvalificeret foreløbigt udkast til 
principper for kommunikation 

8. Status på valg til 
skolebestyrelse 
 

Der er 5 kandidater, der stiller op til skolebestyrelsen og en, der stiller op 
som suppleant.  
HG indkalder kandidaterne til møde den 28.05 – der afgør kandidaterne, 
om der skal være fredsvalg, eller om valgproceduren skal sættes i gang.  
 
Formålet er at bestyrelsen følger udviklingen i skolebestyrelsesvalget 

9. Evaluering af dette skoleårs 

arbejde i skolebestyrelsen 

Generelt – det har været et godt år. 
Der er sket meget. Men også noget vi ikke har afsluttet - og det er jo en 
bestyrelses vilkår – at skabe skole er at være i proces. 
Udearealer har været gennemgående tema. 
Der går nogle måneder, før man kender hinanden, så år to er bedre end år 
et. Man skal kunne tåle at være i proces. God tone, dejligt som 
medarbejder at bestyrelsen griber ud til det politiske felt. Får føling af 
skolen som organisation, spændende også som medarbejder at være med. 
Dejligt, at der er faldet ro over skolen. 
Dejligt med år to, det bliver nemmere, det skal vi huske, når de nye 
kommer ind. Toiletterne, kælderkantine, kantinedrift – gode drøftelser, 
brugt vores indflydelse. 
Dejligt at komme her. Vi har det godt. Spændende med personalets input.  
Overvejelse om processer under mødet – det skal vi prøve af. Vigtigt alle 
deltager – også de nye – at de kommer til orde. 
Vi kan øve os lidt næste gang. 
 
Formålet er kort status med henblik på evt. nytænkning. 

10. Drøftelse af mødekalender og 

årsplan for skolebestyrelsen i 

skoleåret 18/19 

Mødekalenderen blev gennemgået. 
Der kom en række forslag, som nu er indarbejdet i årsplanen, der lægges 
på skolens hjemmeside under skolebestyrelse. 
 
Formålet er at få udarbejdet mødekalender og årsplan 

11. Skolefoto Evaluering af 1. år med et nye firma 
Skal eleverne fotograferes hver år? 
Har portrætbilledet en stor værdi for forældrene? 



 

 

 

HG skal undersøge, hvilken forpligtelse skolen reelt har i forhold til 
fotografering. 
Derefter skal vi have en generel drøftelse af: 
Skolefoto på Tranbjergskolen. 
Hvor ofte? Og hvilket firma. 
 
Formålet er at vurdere om den ønskede forbedring af skolefoto er opnået 

12.  Nyt fra: 
 

Formand 
Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 
Ledelse 
 

• Orientering toiletrenovering: 
HG orienterede, renoveringen forløber planmæssigt. 

• Evt. nyt fra mødet med Fællesrådet: 
- Intet nyt 

• Forældrehenvendelse vedr. kommunikation: 
- Lockes – fordeling, HG sikrer klar procedure fremover. 

• Aftale om deltagelse i dialogmøde med rådmanden: 
Susanne, Heide, Jørgen, Lisa og HG. HG står for 
tilmeldingen. 

• Opfølgning på helhedsplanen vedr. udeareal Kirketorvet: 
Det holdes første arbejdsgruppemøde med arkitekten den 
31.05. 

• Forældrehenvendelse- forældrerådet 2.b: 
Drøftelse af Markedsdag contra skolefest. Ønsket om en 
mere traditionel skolefest sendes tilbage til drøftelse hos 
personalet/ledelsen i indskolingen. 
HG sender et konkret svar til forældrerådet i 2.b. 

 

13. Punkter til kommende møde 
 

Næste gang: 
Princippet om samarbejde skole/hjem – der skal indarbejdes en justering. 
Vigtigt, at vi har årgangs forældremøde datoerne med, så de kan fordeles 
mellem bestyrelsesmedlemmerne. 
Talepapir vedr. forældreorganisationen TIT. 
HG orienterer om svar fra præsterne vedr. konfirmationernes placering. 
Skolefoto. 

 

14. Evt. 
 

Lisa – Kunne konfirmationerne fremover lægges i samme weekend fx 
Store Bededag – et ønske fra bestyrelsen for at styrke årgangs fællesskabet 
– en fælles Blå mandag. HG og Anne har møde med præsterne torsdag i 
denne uge, vi bringer forslaget videre. Beslutningen ligger ved præsterne.  
 


