
 

Referat til skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Tirsdag den 12.juni 2018 

18:00 – 21:00 
 

Referent Anne Illeborg 
 

Deltagere i mødet: 
 
 

 
Afbud: 
 

Jørgen Andersen, Louise Gorming, Christina Appel Skelgaard, Heidi Andreasen, 
Susanne Andersen, Morten Eaton Mølgaard, Knud Nissen, Kenneth Lindbirk 
Thomassen, Anne Illeborg og Hanne Gammelgaard.  
 
 
Lisa Overgaard Ibsen 
Elevrådsrepræsentanterne Maya og Laura var ikke til stede.  
 

Dagsorden: Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Dagsordenen er godkendt. 

Anne blev budt velkommen i rollen som pædagogisk leder med 
viceskolelederfunktion. 

2. Nyt fra kantineudvalget Bo gennemgår vedsendte beslutningsforslag vedr. reorganisering af 
skolekantinen.  
 
Der er enighed i bestyrelsen om, at kantinedriften flyttes til Kirketorvet.  
 
Bo har mandat til at gå videre med aftalen med Le´s Kantine.  
 
Le skal præsenteres for, at han skal lave en udlevering af mad i skolens 
kantine på afdeling Grønløkke Alle, og at der skal være en form for 
morgenåbning. En mulighed kan være at lave madordning med 
forudbestilling af mad.  
 
Der er en bekymring ift. hvad der sker, hvis Le ikke længere forpagter 
stedet. 

3. Forventet regnskab Bo gennemgår forventet regnskab for 2018.  

 

• Tildelingen til specialklasser er mindre end det, vi bruger. 

Egenfinansieringen til specialklassepladser vil formodentligt stige 

i det kommende skoleår. 

• Udgifterne til vikar er under det, der er forbrugt samme tid 

sidste år.  

• Sygefravær er faldende.  

• SFO Pladsudnyttelse er højere i 2018 end 2017. SFO er i 

overskud.  

Kommunikationen med områdechef og økonomiafdelingen er positiv. 

Deres forventning til skolen er et løbende afdrag på underskuddet.  

 

Bo roses for at sende budgettet rettidigt.  

4. Forberedelse af Rådmandens 
besøg den 20.08.18 kl. 15:00-16:30 

Kenneth henleder opmærksomheden på en rapport ”Udviklingen i Aarhus 
kommunes udgiftsbehov”. Kenneth sender rapporten til medlemmerne i 
bestyrelsen.  
 
Hanne vil gerne henlede opmærksomheden på, at det er vigtigt, at 
skolebestyrelsen sikrer, at invitation af det politiske niveau foregår af de 
rette kanaler.  
 
Områder, som skal drøftes, når Thomas Medum er på besøg: 

• At vi er en skole på to matrikler.  

• Specialklasseøkonomi og belastningen i området og de 
konsekvenser, det har for skolens øvrige økonomi. Fx at vi ikke 
selv kan finde midler til etabling af udendørs læringsrum og ej 



heller kan afsætte midler til inventar og anden fysisk indretning, 
der matcher det særlige, der skal kendetegne skolens to 
afdelinger. Henholdsvis som et godt indskolingsmiljø for de små 
elever og et udskolingsmiljø, der er præget af, at eleverne er på 
vej til ungdomslivet. 

 
Der skal indsendes punkter til rådmanden før mødet.  
 
”Den gode fortælling” skal fortælles.  
Vores afsæt skal være skolens værdisæt, som er, at vi har en sund tilgang 
til inklusion.  
Spørgsmål til rådmanden: Hvordan har du tænkt dig, at vi skal løfte 
opgaven at lave skole ud fra det værdisæt? 
 
Formen: 
En walk-and-talk, hvor han præsenteres for begge matrikler:  
Mødes i indskolingen til en velkomst og en rundering på udearealer (20 
min), Gåtur til Grønløkke (15min). Rundering på Grønløkke (20min), 
afslutning på Grønløkke.  
HG sender et udkast til program, som bestyrelsesrepræsentanterne 
kvalificerer.  
 
Heidi står for at videresende skolebestyrelsens dialogpunkter til 
rådmanden inden besøget. HG sender dem til områdechefen. 
 

5. Nyt fra elevrådet Knud fortæller om nyt fra elevrådet i indskolingen. Han har rundsendt 

referatet fra deres møde til bestyrelsesmedlemmer. Det er drøftet.  

Fra næste skoleår er modtagelsesklasserne også i elevrådet.  

En opfordring til, at skolen gør en indsats for et stabilt fremmøde af 

elevrådsrepræsentanter til bestyrelsesmøderne hele året. 

6. Spisning  

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

Susanne fremlægger ”Forslag til principper for kommunikation på 
Tranbjergskolen”.  
 
Kommentarer til forslaget: 
”Uenigheder/konflikter… ændres til konflikter” 
”At henvendelser kvitteres for/besvares inden for af 3 arbejdsdage.  
 
Tranbjergskolen anvender MinUddannelse og bruger læringsplatformens 
kommunikationskanaler.  
 
Kommunikationsvejen på skolen - skal de beskrives? 
 
Princippet skal omkring skolens afdelinger/ MED og derefter tilbage til 
bestyrelsen.  
 

8. Skolebestyrelsens introduktion af 
den nye 
forældresamarbejdsmodel TIT på 
forældremøder i beg. af skoleåret 
18/19 

Plan med datoer for årgangsforældremøder blev udleveret. 
Bestyrelsen melder tidspunkter til Hanne inden 1. juli 2018, hvis de 
ønsker at deltage til en præsentation på et forældremøde. 
TIT præsenteres på 0., 1. og 6. årgang, og her skal der være 
skolebestyrelsesdeltagelse. 

9. Status elevtal Kommende 0. har 108 elever fordelt på 4 klasser. Skolen er opmærksom 
på at støtte de 4 store klasser.  
 

10. Kort orientering om 
fagfordelingen af 
dansk/matematiklærer  

 

Orientering om ændringer af dansk- om matematiklærere til kommende 
skoleår. Desuden orienteres om lærere til kommende 1. og 6. årgang.  

11.  Nyt fra: Dialogmøde: Dialogen var god, men mødet manglede struktur.  



 

 

 

 
Formand 
Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 
Ledelse 
 

 
Præst: Skal der laves ændringer i datoer, så skal det varsles med to år. Da 
vi for længst har bevæget os væk fra tænkningen om to skoler i Tranbjerg, 
til nu at have fokus på en skole, der værdsætter årgangsfællesskabet, er 
det bestyrelsens ønske, at konfirmationerne ligger den samme weekend.  
Skolebestyrelsens fokus på elevtal i klasserne kan jo på nogle årgange 
betyde klassesammenlægninger, så der i løbet af et skoleforløb sker 
ændringer i forhold til, hvilken klasse et barn går i. Og det kan være 
forstyrrende i forhold til forældres langtidsplanlægning vedr. 
konfirmation. Hanne og Anne skriver til præsterne og foreslår, at der 
lægges konfirmationer i den samme weekend.  
 
Nye ansatte: Der er ansat 4 nye lærere i indskolingen og 2 nye i 
udskolingen. Desuden er der 1 barselsvikar i udskolingen.  
Der er ansat en ABA-træner til indskolingen.  
I SFO er der flere deltidsansatte, der er blevet fastansat, og vi modtager 
en pædagog, der overflyttes.  
 
Hanne vender tilbage ift. ændringer af trafikforhold ved Kirketorvet.  
 
Helhedsplanerne er i spil både i indskolingen og udskolingen. Der 
afholdes møder og bestyrelsen orienteres i næste skoleår.  
 

12. Punkter til kommende møde 
 

• Helhedsplanerne for udearealerne ved skolens afdelinger 

• Skolefoto 
 

13. Evt. 
 

Hanne siger tak til Louise, Christina og Knud for det gode samarbejde i 
bestyrelsen.  


