
1 

 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 

Onsdag d. 19. februar 2020 
18:00 – 21:00 

 
Referent Anne Illeborg 

19/20 
Møde nr. 5 

 Deltagere i mødet: Jørgen Andersen, Heidi Andreasen, Susanne 
Andersen, Lisa Overgaard Ibsen, Morten Eaton Mølgaard, Eldin 
Basic, Jane Bundgaard, Cecilie Bjerregaard Jørgensen, Anne Illeborg, 
Hanne Gammelgaard og elevrådsrepræsentanterne: Desuden 
deltager suppleanterne: Maja Vieland Grasberger og Charlotte Vind 
Pless  

Afbud: 
Line Fjordside Have 

1. Godkendelse af dagsorden 
og valg af mødeleder.  
 

Heidi er mødeleder  

2. Drøftelse af pædagogiske 
udviklingsområder for 
20/21 

 
 

Jf. Principper for skoledagens organisering og fagfordeling på 
Tranbjergskolen skal skolebestyrelsen vurdere det kommende 
skoleårs særlige indsatsområder. 
Ledelsen fremlægger forslag til indsatser og disse drøftes. 
Efterfølgende skal skolens særlige indsatsområder 
kommunikeres klart ud til såvel medarbejdere som forældre 
Formålet er at få en drøftelse af skolens indsatser i skoleåret 
2020/21 

Hanne gennemgår de pædagogiske udviklingsområder, der 
skal arbejdes med i skoleåret 20/21.  
 
Bestyrelsen skal klædes på til Chromebook og IT, inden de 
nye Chromebooks udleveres til eleverne.  
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3. Principper for brug af 
mobiltelefoner på 
Tranbjergskolen 
 

Vi følger op på de gældende principper for mobiltelefoner, 
bilag 
Er der behov for justering? 
Formålet er at bestyrelsen, jf. henvendelse fra forældre i 
indskolingen, ser på om de gældende principper er dækkende. 

På baggrund af henvendelser omkring brugen af 
mobiltelefoner er principperne for mobiltelefoner til 
gennemgang.  
 
Det er et forældreansvar at opdrage børnene til ikke at 
bruge telefonen på en uhensigtsmæssig (og ulovlig) måde, 
herunder at filme og lægge billeder ud på sociale medier. 
 
Personalet tydeliggør for alle indskolingselever, at 
mobiltelefonen lægges i tasken ved indgangen til skolen. 
HG skriver kort om det til forældrene i næste 
indskolingsavis. 
 
Der laves en ændring i sidste punkt i princippet. Der skal nu 
stå: ”Hvis en elev mister mobiltelefonen, er det personens 
eget ansvar. Skolen kan ikke erstatte den”.  
 

4. Valg til skolebestyrelse Vi ser på udkast til informationsskrivelse og tidsplan for valget 
til skolebestyrelse, bilag 
Vi drøfter, hvordan vi skaber interesse for 
skolebestyrelsesarbejdet  
Formålet er at få planlagt et forløb, så der skabes interesse og 
god opbakning til skolebestyrelsesvalget 

Bestyrelsen godkender begge bilag omkring 
skolebestyrelsesvalget 2020:  
1. Brev til forældre vedr. skolebestyrelsesvalget 2020. 
2. Tidsplan for valg til skolebestyrelse på Tranbjergskolen 
foråret 2020.  

5. Nyt fra elevrådet Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet Udskolingen: 
Sidste elevrådsmøde i udskolingen handlede om skolefest. 
Elevrådet har også arbejdet med forslag til mad i kantinen. 
Cecilie følger op på indsatsen.  
 
Indskolingen: 
Aktive frikvarterer. Toiletterne er et emne. Ros til kantinen.  

6. Spisning Elevrådet spiser med og forlader herefter mødet  

7. Planlægning af dialogmøde 
mellem forældregruppen og 
skolebestyrelsen 29. april  

Organisering 
Oplæg 
Temaer for dialoggrupper 
 
Formålet er at få planlagt et godt dialogmøde 

Dialogmødet skal afholdes d. 29. april.  
 
Forslag til dialoger efterfølgende: 
Chromebook 
SLF 
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Forslag til indhold på mødet: 
Et fokus kan være skærmvaner og brugen af telefonen: 

• Mobning på telefonen 

• Digitale vaner (gode og dårlige) 

• Fordele ved kommunikation på nettet  

• Sprog på digitale medier 

• Hvad er gode venskaber på nettet 
 
Kunne man have flere eksperter til at fortælle om samme 
tema:  
Politi, SSP, Ungdomscenteret. 
 
Anne og Hanne kommer med et udspil til næste 
bestyrelsesmøde.  

8. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige medlemmer 

• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

1. Kort referat fra økonomigruppen ”Sådan har vi 

aftalt at arbejde” 

2. Orientering om indeklimarapporten 

3. Orientering om temamødet for bestyrelsen 

4. Orientering om ny læringsplatform MoMo 

5. Status TIT efter møde med dagtilbud 

6. Lektier, tilbagemelding fra lærere 

7. Nyt fra kommunen 

Punkt 1: 
Gruppen har fået aftalt en god proces for fremadrettet 
samarbejde i gruppen. I gruppen sidder Gitte, Jørgen, Eldin, 
Heidi og Hanne. 
 
Punkt 2: 
Der er i B&U udarbejdet en rapport for indeklima på de 
forskellige folkeskoler i Aarhus (den tekniske og den 
pædagogiske del).  
Hanne har fulgt op på rapporten, som mangelfuld, og har 
udarbejdet et høringssvar, der er indsendt og eftersendes 
til bestyrelsen.  
 
Punkt 3: 
Temamødet i bestyrelsen – det bliver en del af næste 
bestyrelsesmøde, planlægningsgruppen arbejder videre. 
”Tranbjergskolen for alle Tranbjergs børn – hvordan 
fastholder vi eleverne hele skoleforløbet? Hvornår skal vi 
på skolen være særlig opmærksomme, og hvad kan 
forældregruppen gøre?  
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Punkt 4: 
Aarhus kommune har besluttet, at MinUddannelse bliver 
erstattet af MOMO, som er en ny læringsplatform. Det 
bliver en udfordring at finde motivationen for 
lærerne/eleverne/forældrene at arbejde med en ny 
platform.  
MOMO starter fra august 2020.  
  
Punkt 5: 
Hanne, Lisa og Heidi har været i Tranbjerg Dagtilbud for at 
fortælle om TIT (Trivsel i Tranbjerg). Formålet var at give 
erfaringer videre til et godt arbejde.  
 
Punkt 6: 
Gruppen, som arbejder med lektier, kommer med en 
tilbagemelding, når personalegrupperne har arbejdet med 
området.  
 
Punkt 7: 
HG orienterede. 

9. Punkter til kommende 
møde 

 
Dialogmøde – planlægning, herunder ”reklame” for det 
forestående valg. 
Skal der ses på politik for kørsel af elever til skolerne. 
 

10. Evt.   

 


