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Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 

Tirs. 14.01.2020 
18:00 – 21:00 

 
Referent Anne Illeborg 

19/20 

Møde nr. 

4 

 Deltagere i mødet: Jørgen Andersen, Heidi Andreasen, 

Susanne Andersen, Lisa Overgaard Ibsen, Morten Eaton 

Mølgaard, Line Fjordside Have, Eldin Basic, Jane 

Bundgaard, Cecilie Bjerregaard Jørgensen, Anne Illeborg, 

Hanne Gammelgaard og elevrådsrepræsentanterne: Desuden 

deltager suppleanterne: Maja Vieland Grasberger og 

Charlotte Vind Pless  

Afbud fra Morten 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
og valg af mødeleder.  
 

Heidi er mødeleder 

Melike og Nikolaj fra 8d er med som rep. fra elevrådet 

 

2. Tidsplan for planlægning af 
skoleåret 

Ledelsens tidsplan for planlægning af kommende 

skoleår fremlægges. De aktiviteter, der ligger i 

skolebestyrelsesregi drøftes/kvalificeres. Se bilag 

Formålet er at bestyrelsen får overblik over den plan der 

ligger for planlægning af skoleåret. 

Hanne gennemgår tidsplanen for planlægning af skoleåret 

20/21. Der er spørgsmålstegn ud for enkelte aktiviteter i 

planen, da der stadig ikke er meldt en tidsplan ud fra 

forvaltningen fx ift. mobilitetsdage og omplacering af 

lærere. 

 

3. Status på holddannelse Bestyrelsen skal have en status på skolens anvendelse 

af holddannelse jf. princip om holddannelse. 

Formålet er at bestyrelsen fører tilsyn med skolens 

anvendelse af holddannelse 

Bestyrelsen bliver præsenteret for en oversigt over, 

hvornår der anvendes holddannelse i ind- og udskolingen 

samt 10. klasse og modtagelsesklasserne.  

 

4. Kvalitetsopfølgning Der er en ændring i forhold til kvalitetsrapporterne. Vi 
modtager i år ikke en lokal kvalitetsrapport, som 
tidligere. Bestyrelsens udtalelse i år skal gå på den 
samlede politiske rapport til byrådet, se bilag. 
Rapporten skal drøftes. Der skal tages stilling til, om 
bestyrelsen ønsker at sende en udtalelse, hvad 
udtalelsen skal indeholde, om der evt. skal nedsættes 
en arbejdsgruppe m.v. 

Hanne gennemgår ændringer for arbejde med 

kvalitetsrapporten. Skolebestyrelsen kan lave en udtalelse 

om kvalitetsrapporten, som skal drøftes i 

kommunalbestyrelsen.  

Hanne laver et udkast til en kort udtalelse vedr. rapporten, 

primært med fokus på læringsmiljøer – at Tranbjergskolen 
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Formålet er at bestyrelsen får mulighed for at udtale sig 

om det fremsendte udkast til kvalitetsrapport på 6-18 

årsområdet.  

har utidssvarende læringsmiljøer, der i høj grad trænger til 

opgradering /vedligeholdelse. 

Hvis medlemmer af bestyrelsen har input til udtalelsen, 

sendes det til HG inden den 23.01.  

Den endelige udtalelse skal indsende til BU senest fredag 

den 31. januar 2020 kl. 12.00. 

5. Skolebestyrelsens:  
- Valgperiode 
- Det forestående valg  

Det er fra byrådet delegeret til skolebestyrelsen at 
beslutte, om valgperioden for forældrerepræsentanter    
i skolebestyrelsen skal være to år for de 
forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for 
alle forældrerepræsentanter. 
Bestyrelsen skal drøfte ovenstående og beslutte 
valgperioden for kommende forældrerepræsentanter 
på Tranbjergskolen. 
 
Der skal være valg til bestyrelsen forår/sommer 20. 
Drøftelse af proces og fælles overblik over, hvilke 
kandidater, der er på valg.  
Se bilag: Principper for skolebestyrelsens 
sammensætning. 
Formålet er at styrke forældreengagementet i 
skolebestyrelsesarbejdet. 

Valg til sommer 2020: 

Lisa, Heidi, Morten og Jørgen er på valg.  

 

For at skabe kontinuitet for arbejdet i bestyrelsen og for at 

kvalificere tilsynspligten vælger bestyrelsen, at man sidder 

for fire år, og at der er valg hvert 2. år. Suppleanter er på 

valg hvert 2. år.  

Ændringen fra nuværende princip er, at suppleanterne 

sidder for 2 år.  

 

 

6. Nyt fra elevrådet Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet Tilbagemelding fra elevrådet: 
Planlægning af skolefesten er i gang. Håndboldturnering 
sidste dag før juleferien er evalueret.  
 
Der skal være en elevrådsrepræsentant i kantineudvalget i 
udskolingen. Cecilie indkalder eleverne til kantinemøde. 
 
Det lille elevråd er optaget af den store skolegård og 
toiletter.   

7. Spisning Elevrådet spiser med og forlader herefter mødet  
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8. Temamøde i bestyrelsen Vi havde ved årsplanlægningen af bestyrelsesarbejdet 

et ønske om at holde et par temamøder pr. skoleår. Vi 

har reserveret mødet ons.19.02 til temamøde.  

Vi skal drøfte, om det fortsat er et ønske og afklare, 

hvilket tema bestyrelsen har brug for at fordybe sig i. 

Arbejdsgruppe til planlægning af mødet nedsættes. 

Formålet er at bestyrelsen afklarer om der er behov for 

et temamøde og finde det relevante tema. 

Temamødet d. 19. februar kan indeholde: 

Fravær og trivsel.  

Hvilken skole vil vi gerne være – hvad er vi for en skole?  

Hvad vil vi gerne pleje? Hvad karakteriserer os? Hvilken 

skole er vi?   

Tage punkter fra trivselsrapporten.  

Forældreinddragelse – ift. indsatser i skolen/arbejdsdage. 

Visionen  

At fastholde eleverne hele skoleforløbet.  

Sammenkobling af ind- og udskoling.  

 

Finde spørgsmål, som skal stilles til forældrene på 

dialogmødet d. 29. april.  

 

Nedsættelse af arbejdsgruppe: 

Hanne, Anne, Cecilie, Jørgen og Heidi. HG indkalder. 

9. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige medlemmer 

• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

Referat fra: 
Økonomi gruppens møde den 13.01 
Udeareal gruppens møde den 14.01 
Kantinegruppen i udskolingen 
Status på elevfravær 
  

Økonomimøde er flyttet til d. 22. 1.  
Til mødet skal der laves et årshjul for samarbejdet mellem 
bestyrelsen og administrationsleder.  
 
Møde om udeareal, referatet fra mødet sendes med dette 
referat.  
 
Kantinegruppen: 
Cecilie og Gitte har haft møde i gruppen. Cecilie har været i 
kontakt med elevrådet, som har lavet en undersøgelse om, 
hvad de ønsker.  
Lee ønsker at blive, og han er indstillet på at ændre noget i 
udbuddet af mad.  
Cecilie holder møde med elevrådet ift. deres ønsker.  
Gitte holder møde med Lee om, hvad han kan ændre ift.  
udbud, han har i kantinen.  
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Der skal laves pr-materiale, som skal ud til eleverne, så de 
ved, hvad de kan købe.  
 
Elevfravær: 
Hanne udleverede materiale om elevfravær.  
 
AA+: 
Endeligt tilsagn om, at vi på afdeling Kirketorvet får midler 
til et omfattende renoveringsprojekt - nye lofter og ny 
belysning i klasselokaler og på gangene m.v. 
 
Økonomi til 10.klasse: 
10. klasserne i Aarhus Kommune får tildelt 3 millioner, som 
skal deles mellem de fire 10. klasseskoler i Aarhus. 
Pengene skal bruges til optimering for de elever, der er 
stærkt udfordret ift. at blive uddannelsesparate. 
Der er ved at blive lavet en fordelingsmodel for de fire 
skoler. Pengene er til anvendelse frem til sommeren 2021. 
 
Møbler til skolen: 
Bjarne, som er teknisk serviceleder på Frydenlundskolen, 
vil være med til at se på, om der er møbler fra 
Frydenlundskolen, som kan tilgå Tranbjergskolen. Heidi 
skal i kontakt med Bjarne.  
 
Arbejdsgruppe om lektier: 
Jane fortæller, at der har været møde i arbejdsgruppen 
vedr. lektier. Arbejdsgruppen arbejder videre med 
retningslinjer på området. Lærerne i indskolingen er 
desuden informeret om, at de skal begrænse 
lektieomfanget, indtil der er lavet retningslinjer.  
 
Tidsplanen for svømmehallen forventes at holde. 
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Der er trafikkaos på Kirketorvet om morgenen. Forældrene 
skal ”opdrages” til at overholde kørselsreglerne.  

10. Punkter til kommende møde 
 

Møde i marts: Planlægning af dialogmøde med 
skolebestyrelsen 29. april  
 

11. Evt.   

 


