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Referat fra skolebestyrelsesmøde på 
Tranbjergskolen 

Tirsdag d. 28. aug. 2018 
18:00 – 21:00 

Referent Anne Illeborg 
 
Deltagere: 
Jørgen, Heidi, Susanne, Lisa, Morten, 
Line, Louise, Charlotte, Maja, Eldin, 
Kenneth, Jane, Maya (elevrådsrep.) 
Hanne og Anne.  
 
 
Afbud: 
 

 18/19 
Møde nr. 
1 

1. Velkomst 
 

2. Godkendelse af 
dagsorden 
 

  På baggrund af besparelser i 
BU er der lavet en 
omprioriteret dagsorden.  
Den ændrede dagsorden er 
godkendt. 

18:00 – 18:05 
5 min.  

3. Kort 
præsentations-
runde. 
 

Opfordring til at hvert medlem inden 
mødet overvejer hvad han/hun har 
lyst til at fortælle (motivation for at gå 
ind i skolebestyrelsesarbejde, 
personlig baggrund, hvor mange børn 
på skolen etc.  
Formålet er at vi får et begyndende 
kendskab til hinanden. Et godt afsæt 
for samarbejdet, 

Alle medlemmer fortæller om 
deres mærkesager og 
motivation for arbejdet i 
bestyrelsen.  
 
Suppleanter: 
Charlotte, Maja og Eldin. 

18:05 -18.35 

4. Konstituering af 
formand og 
næstformand. 
Nedsættelse af 
økonomigruppe 
 

Det er et formelt krav, at der skal 
vælges en formand og en 
næstformand. 
Skolens økonomi danner grundlaget 
for en række beslutninger. For at sikre 
bedst mulig gennemsigtighed og et 
sikkert grundlag at træffe beslutninger 
ud fra, har vi tidligere besluttet, at 
bestyrelsen nedsætter en 
økonomigruppe/udvalg. Man behøver 
ikke at være særlig økonomikyndig for 
at melde sig. Man skal bare være 
nysgerrig, have lyst til at stille 
spørgsmål og have interesse i at forstå 
sammenhænge.  
Økonomigruppen mødes min. tre 
gange uden for de almindelige 
bestyrelsesmøder. Der kan opstå 
øvrige ad hoc møder 
Formålet er at få de forskellige roller 
fordelt. 

 Valg til næstformand og 
formand:  
 
Valgte: 
Formand - Jørgen 
Næstformand - Lisa 
 
Økonomiudvalg: 
Jørgen, Heidi og Eldin 

18.35 – 18:50 

5. Spisning Elevrådet spiser med og forlader 
herefter mødet 

 18.50 – 19.05 

6. Drøftelse af 
Høringssvar 
vedr. 

”Sparekataloget” fremlægges  
Fristen for at indsende høringssvar er 
den 12. sep. 

Se punkter under referatet! 19.05 -20.05 
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besparelser i 
BU 

Skal der nedsættes en arbejdsgruppe, 
der skal udarbejde et høringssvar, 
eller skal HG efter drøftelserne på 
mødet udarbejde et udkast, som 
bestyrelsen får til gennemsyn inden 
det sendes? 

7. Hvordan 
kommer den 
nye bestyrelse 
godt fra start? 
 

Forventningsafstemning 

• Opfordring til at hvert 
medlem inden mødet 
overvejer hvad han/hun 
har lyst til at arbejde med 
i skolebestyrelsen. 

• Orientering om rammen 
for bestyrelsesarbejde 

• Mødekalender, bilag 1 

• Drøftelse/beslutning: Om 
vi skal have en 
skolebestyrelsestemadag. 
Hvem vil evt. være med til 
at planlægge den? 

Formålet er at få afstemt de enkelte 
medlemmers forventninger til 
bestyrelsesarbejdet samt at give en 
tydelig ramme for arbejdet. 

Udsættes til næste 
bestyrelsesmøde. 

20:05 – 20.25 

8. Rammer for 
bestyrelsesarbe
jde  
 

Bestyrelsen har mulighed for at stille 
spørgsmål til: 
a.  Styrelsesvedtægterne, bilag 2 
b.  Forretningsorden, bilag 3 
c. Yderligere information, se…. 
https://www.aarhus.dk/da/borger/fa
milie-boern-og-
unge/Skole/Foraeldresamarbejde/Skol
ebestyrelse-og-foraeldreraad-i-
SFO.aspx 
Formålet er at videregive mest mulig 
viden om bestyrelsesarbejdet 

Udsættes til næste 
bestyrelsesmøde.  
 
 
 
Tilmelding til 
skolebestyrelsernes dag 
sendes til Hanne.  

20.15– 20:35 

9. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige 
medlemmer 

• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

Nyt om toiletter Kirketorvet. 
Nyt om kantinen Grønløkke Alle. 
Nu har vi en helhedsplan for begge 
afdelingers udeareal – hvad er næste 
trin? 
TIT – næste trin på 6. årgang? Hvem 
deltager på forældremødet for 0. 
årgang i morgen og 1. årgang den 
05.09? 

Spørgsmål til toiletterne: Er 
aftalen med Berentsen et 
lejemål og i så fald, hvad 
indebærer det (pris og vilkår)? 
HG beder Bo K sende et kort 
svar på dette til bestyrelsen. 
Fordelingen af toiletterne skal 
være tydelige på Kirketorvet. 
Jane følger op.  
 
Kantinen i udskolingen: 
Lever kantinen op til 
sukkerpolitikken?  
Der ønskes et lille supplement 
af fx brød i 10-pausen.  
Må man købe pommes frittes 
som enkeltretter? 
Vi videresender dette til Bo K. 
 

20:35 – 20:50 

https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/Foraeldresamarbejde/Skolebestyrelse-og-foraeldreraad-i-SFO.aspx
https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/Foraeldresamarbejde/Skolebestyrelse-og-foraeldreraad-i-SFO.aspx
https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/Foraeldresamarbejde/Skolebestyrelse-og-foraeldreraad-i-SFO.aspx
https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/Foraeldresamarbejde/Skolebestyrelse-og-foraeldreraad-i-SFO.aspx
https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Skole/Foraeldresamarbejde/Skolebestyrelse-og-foraeldreraad-i-SFO.aspx
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Udearealer: 
Forslag til indretning af 
uderum er udarbejdet. Der 
kommer en detaljeret oversigt 
over økonomisk budget.  
Vi har en anlægssum på de to 
afdelinger.  
 
 
Arbejdsgruppen fortsætter 
arbejdet (Heidi, Lisa, Morten, 
Maja og Charlotte kommer i 
gruppen). Når det kommer på 
tale, at der skal arbejdes i 
udskolingen, melder Hanne og 
Anne det ud til gruppen.  
FU har taget initiativet i 
udviklingen af 
Klubben/udskolingens 
udeareal.  
Klubben har sendt ansøgning. 
  
TIT: 
Forældreorganisationen 
”Trivsel i Tranbjerg” er et 
netværk af forældre, som 
sikrer en kultur i den enkelte  
klasse.  
Organisationen er beskrevet 
på skolens hjemmeside.  
Morten og HG arrangerer et 
møde for forældrene på 6. 
årgang. 
 

10. Punkter til 
kommende 
møde 

Principper for kommunikation, de har 
nu været til høring i skolens 3 
afdelinger, nu skal de endelige 
principper besluttes. 

  20:50 - 20:55 

11. Evt.   20:55 – 21:00 

 

 

Punkt 6: Drøftelse af Høringssvar vedr. besparelser i BU 

 

Spørgsmål og fokus i høringssvar 

Hvem har deltaget i de interviewgrupper, som organisationsundersøgelserne er lavet ud fra?  

Laves der konsekvensberegning på spareforslaget? Busruter, forældrefragt af elever, elevtrivsel mm. 

Hvordan er skolerne gearet til effektiv klassedannelse? Bygninger, klasselokalers størrelse, faglokaler på skolerne, 

transport af elever mellem matrikler. 

Det er svært at se, hvordan der kan laves øget effektiv klassedannelse på Tranbjergskolen og Bavnehøj. 

Hvordan kan man lægge to skoler sammen, som allerede begge har været fusioneret? 

Har man evalueret på, hvordan besparelserne /økonomien har været ifm. fusionen på Tranbjergskolen? 

Har man set på de konsekvenser, sammenlægningen har været årsag til (vikar, sygefravær osv.)? 
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Når bredden i skolebestyrelsen bliver for stor, vil man have svært ved at vedtage beslutninger ud fra en indsigt i flere 

matrikler.  

Sammenlagte skoler kan ikke leve op til Børne- og ungepolitikken.  

Skolebestyrelserne bliver udfordret på forskellige værdigrundlag på skolerne.  

Børnegruppen i Tranbjerg er udsat, da de har været igennem en sammenlægning.  

Der skal tales ind i, hvordan den gode skole for vores børn er.  

 

Økonomiske og sociale omkostninger: 

Hvad er de egentlige økonomiske beregninger for den specifikke skole? 

De frigivende midler skal blive på skolerne. Garanti? 

Elevernes undervisningsmiljø ift. flere matrikler. Hvordan passer det ind i sammenlægningerne? 

Kvalitet i ledelse og ledelser tæt på. Hvordan sikres det?  

Hvordan laver man effektiv klassedannelse? Hvor er effektiviseringen? Er det ved lønninger? 

Folkeskolereformens mål – hvordan er de tænkt ind i besparelserne? Hvordan? 

Hvor er tabstallene i spareforslaget? 

 

Hvem gør hvad: 

Borgermøde i Tranbjerg torsdag d. 6. kl. 17.00. Det holdes i kantinen på Grønløkke.  

Jørgen byder velkommen. Det er et åbent møde for hele Tranbjerg.  

Jørgen laver et udkast til en lille formulering (A5), som lægges på Intra, til dagtilbuddet og på ”Borger i Tranbjerg”. 

Det sendes til bestyrelsen, inden det lægges ud, så det evt. kan kvalificeres.  

 

Jørgen og Hanne skriver udkast til høringssvar fra bestyrelsen. 

 

Jørgen laver en skabelon for høringssvar/forældretilkendegivelse, som kan sendes til politikerne, som bl.a. kan 

bruges af forældre og andre interesserede.  

 

Morten ringer til Randi og får fat i dagtilbud. Han ringer også til Jørgen Halle (formand for Tranbjerg fællesråd).  

Formålet er at aktivere bestyrelserne og de pædagogiske ledere fra dagstilbudene, så forældrene i dagtilbuddet 

bliver aktive i processen.  Det er et ønske at komme i kontakt med alle forældre i dagtilbuddet. 

 

Alle i bestyrelsen opfordres til at komme på torsdag d. 30.08. på Frederiksbjerg skole til information.  

Alle i bestyrelsen opfordres til at komme d. 5. september 19.30 på Samsøgadeskole – for skolebestyrelsesmedlemmer.  

 


