
 

 

Referat af skolebestyrelsesmøde på 

Tranbjergskolen 

I kantinen på afdeling Grønløkke Alle  
tirs. 27.10.2020 

kl. 18  
Referent Hanne Gammelgaard 

20/21 

Møde nr. 

3 

 Deltagere i mødet: Heidi Andreasen, Mette 

Noe-Nygaard Rasmussen, Christian, 

Christian Øls Fredsbo, Susanne Andersen, 

Lisa Overgaard Ibsen, Line Fjordside Have, 

Eldin Basic, Jane Bundgaard, Martin 

Østersø, Anne Illeborg, og Hanne 

Gammelgaard  

Afbud fra: Anne 

Line og Jane kom senere grundet anden 

mødeaktivitet. 

1. Godkendelse af 
dagsorden og 
fotografering. 
 

Heidi er mødeleder 

Velkommen til Christian 

Skolebestyrelsens medlemmer skal den 

aften fotograferes til oversigten på 

hjemmesiden – Martin vil du påtage dig 

det job? 

Dagsorden blev godkendt 

Rækkefølgen af punkterne ændres. 

De medlemmer der ikke blev fotograferet af 

Martin bedes sende et personligt foto til HG 

på haga@aarhus.dk 

2. Status 
Chromebooks  

Hvordan er Chromebooks til alle elever 

(fra 2. til 10. årgang) blevet en del af 

undervisningen? Status og 

efterfølgende drøftelse. 

Hvordan er de taget i anvendelse, hvilke 

styrker /hvilke udfordringer?   

Der er fra forvaltningen en opfordring 

til, at skolebestyrelsen skal udarbejde 

principper for Chromebooks. 

Bestyrelsen besluttede på mødet i maj 

20, at vi i begyndelsen af dette skoleår, 

skulle vurdere om der var et behov for 

at få principper udarbejdet. 

Som forberedelse kan man se det 

vedhæftede PowerPoint 

Formålet er at bestyrelsen er orienteret 

om, hvordan Chromebooks er ved at 

blive implementeret som en del at 

undervisningen. Bestyrelsen skal 

desuden drøfte om der skal udarbejdes 

principper for Chromebooks på 

Tranbjergskolen. 

Jane og Martin gav en nuanceret orientering 

fra lærergrupperne. 

Generelt opleves det meget positivt, at alle 

elever har samme computer – det 

ensrettede afsæt er godt. Fremmer 

differentieringen. 

Hvor meget, hvordan - personalet er på 

opdagelse. 

Har brug for yderligere pædagogiske 

drøftelser. 

Overvejelse om koordineringen mellem 

fagene i løbet af dagen. 

Pauserne (de ældste elever) – normer. 

Hvilken læring/kultur er man ved at skabe? 

Bestyrelsen drøftede om principper skulle 

udarbejdes nu, for at sikre en fælles ramme. 

Eller om der skulle gives plads til 

pædagogiske drøftelser, og så anmode om 

løbende orientering fra 

medarbejderrepræsentanterne. 

mailto:haga@aarhus.dk


Beslutningen blev at: 

Drøftelsen sendes tilbage til personalet, hvor 

der ønskes fokus på: 

Mængden af skærmtid – afklaring i teamene 

Pauserne for ældste elever – normer  

Punktet skal på bestyrelsesdagsorden om ca. 

et halvt år, hvor der så atter vil vurderes om, 

der skal udarbejdes principper. 

 
3. Nyt fra 

kantinegruppen 

Der har været afholdt et fællesmøde for 

kantinegruppen (Jane, Line, Heidi, Lisa 

og Martin) sammen med Gitte, Eva, 

Anne og Hanne, hvor der har været en 

drøftelse af, hvilke muligheder er der 

for en form for kantine i udskolingen.  

Bestyrelsen orienteres om gruppens 

arbejde og giver inspiration til det 

videre arbejde. 

Formålet er at få gang i arbejdet med at 

optimere kantinefunktionen på 

Tranbjergskolen 

Positiv stemning i forhold til gruppens 

forslag om at arbejde videre med 

Skolemad.nu 

"Skolemad. nu hjælper skoler og 
madleverandører med at drive en problemfri 
og succesfuld skolemadsordning. For skoler 
fjerner vi den administrative del af en 
madordning, skolen skal blot modtage 
maden, der er pakket klassevis.” 
 
Der er en skole i Aarhus kommune der 
benytter sig af det tilbud (Malling), men i 
Odder Kommune er der flere skoler 
tilknyttet. 
Det er en god ”mellemløsning.” 
Vi skal afklare, hvad skolen forpligter sig på. 
Gruppen kontakter Skolemad.nu (Lisa) og 

arbejder videre med denne ordning. 

HG indkalder gruppen. 

4. Arbejdsgrupper Der skal nedsættes arbejdsgrupper:  

• Fysiske rammer 

Der er et stort ønske om også at 

arbejde med de fysiske rammer 

indendørs.  

Hvad er kommissoriet? 

Hvilken funktion skal 

skolebestyrelsen har i  

Bestyrelsen orienteres  

 

Det skal vælges medlemmer til 

arbejdsgruppen. 

• Er der behov for 

etablering af flere arom 

de fysiske rammer 

bejdsgrupper? 

Bestyrelsen ønsker en orientering 

når møde mellem 

 

En omfattende diskussion, der pegede i 

mange retninger       

Personalet har et stort ønske om forbedrede 

fysiske rammer. Konkrete ønsker efterlyses. 

En arbejdsgruppe skal have et klart 

kommissorium. 

Udskolingens personale skal orienteres om 

Støtteforeningen Tranbjergbørnenes 

venners arbejde. 

Der skal vælges en medarbejderrep. til at 

sidde i støtteforeningen (forslag om at det 

kunne være fra udskolingen) Bestyrelsen 

ønsker et resume af de kvartalsvise møder 

mellem rep. fra Tranbjergbørnenes venner 



Tranbjergbørnenes venner husk  

medarbejder fra udskolingen  

Ønskes på igen – hvordan  

Formålet er at få ajourført bestyrelsens 

arbejdsgrupper, samt drøftet disses 

kommissorium 

og skole, så bestyrelsen er orienteret om de 

projekter der samarbejdes om. 

Der blevikke nedsat en arbejdsgruppe, men 

bestyrelsen ønsker punktet Fysiske rammer 

på dagsorden igen. 

5. Spisning   

6. Udkast til princip 

for 

Tranbjergskolen` 

samarbejde med 

det lokale idræts-, 

forenings- og 

erhvervsliv 

 

På mødet i sep. blev forslag til princip 

for Tranbjergskolen` samarbejde med 

det lokale idræts-, forenings- og 

erhvervsliv, drøftet se bilag 

På dette møde skal ledelsen komme 

med eksempler på nogle af de 

samarbejdsaftaler der eksisterer, så 

disse kan holdes op mod princippet. 

Derefter skal det drøftes, om der skal 

indarbejdes ændringer i det udsendte 

forslag til princip.  

Formålet er at få klarhed over 

samarbejdsflader i forhold til eksterne 

samarbejdspartnere 

Princippet er godkendt og lægges på 

hjemmesiden 

7. Fordeling af 

bestyrelsesmedle

mmer på årgange 

Der er fremkommet et ønske om at 

hver årgang får en kontaktperson i 

bestyrelsen, 

Vi skal fordele årgangene mellem 

bestyrelsesmedlemmerne. 

Formålet er, med fokus på en synlig 

bestyrelse, at sikre direkte kontakt 

mellem forældregruppen og 

bestyrelsens medlemmer 

Kontaktpersonen fra bestyrelsen skal deltage 

på det årlige årgangsforældremøde.  

Der skal (af skolens fotofirma) laves en tavle 

med billeder af bestyrelsens medlemmer til 

begge skolens afdelinger, hvoraf det fremgår 

hvilken årgang, det enkelte medlem er 

kontaktperson. (Jeg har aftalt med Tina 

Madsen adm. medarbejder, at hun inviterer 

jer til fotografering her i foråret og derefter 

kommer tavlen op.  

kontaktpersonsordningen skal også fremgå 

af skolebestyrelses-medlems-oversigten på 

skolens hjemmeside. 

0. Christian 

1. Mette 

2. Line 

3. Eldin 

4. Line 

5. Mette 

6. Lisa 

7. Heidi 

8. Susanne 



9. Susanne 

8. Forretningsorden De foreslåede ændringer til 

forretningsorden er nu indarbejdet, se 

bilag 

Kan bestyrelsen godkende 

forretningsordenen? 

Formålet er at bestyrelsen godkender 

forretningsordenen. 

Forretningsordenen er godkendt med en 

enkelt rettelse. Den lægges nu på skolens 

hjemmeside 

9. Samarbejdsaftale 

med SFO 

På bestyrelsesmødet i sep. blev en 

tilføjelse til samarbejdsaftalen 

indarbejdet. Se bilag Bestyrelsen skal 

godkende ændringen af 

samarbejdsaftalen 

Formålet er at få godkendt ændringen 

af samarbejdsaftalen så den kan sendes 

til behandling i SFO-forældrerådet. 

Godkendt 

Derefter sendes samarbejdsaftalen til 

drøftelse i SFO-forældrerådet. På 

fællesmødet i nov. mellem skolebestyrelse 

og SFO-forældreråd debatteres og besluttes 

den endelige samarbejdsaftale.  

 

10. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige 
medlemmer 

• Medarbejdere 

• Ledelse 

• Orientering om ansættelser  

• Rådmanden har besluttet at 

udskyde høringsperioden 

for forslag til ramme for 

lokal kvalitetsopfølgning og 

tilsyn. Forslaget bliver sendt 

i høring den 16. november 

frem til den 18. december.  

 

 

• Beslutningen om at fjerne køleskabene 

har flere forældre udtrykt utilfredshed 

med. 

• Kommunale budgetmidler – hvordan 

kommer Tranbjergskolen i betragtning i 

forhold til renovering af faglokaler? 

Gitte og HG skriver et udkast til brev til 

Rådmanden som bestyrelsen får til 

gennemsyn/kvalificering inden det 

sendes. 

• Skolekøkken/produktionskøkken skal 

Tranbjergskolen lægge billet ind? 

• Spørgsmål til de nyindkøbte 

skolemøbler, hvad ligger der bag valget 

at den type borde/skamler? 

11. Punkter til 
kommende møde 

• Principtjek Kort gennemgang af 

principperne (herunder anti-

mobbestrategien). 

Medlemmerne bedes inden 

mødet i nov. læse principperne 

igennem. Hvert 

bestyrelsesmedlem skal til 

mødet nævne de to principper, 

vedkommende vurderer 

trænger mest til en revidering 

samt overveje om der er 

områder, hvor vi mangler 

principper? 

  

 


