
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på 
Tranbjergskolen 

Mandag d. 17. dec. 2018 
18:00 – 21:00 

Referent Anne Illeborg  

18/19 
Møde nr. 5 

 Deltagere i mødet: Jørgen Andersen, Heidi 
Andreasen, Susanne Andersen, Lisa 
Overgaard Ibsen, Morten Eaton Mølgaard, 
Line Fjordside Have, Jane Bundgaard, Anne 
Illeborg, Hanne Gammelgaard og 
elevrådsrepræsentanterne: Desuden 
deltager suppleanterne: Eldin Basic. 
Afbud: Louise Leth, suppliant Charlotte 
Vind Pless, suppliant Maja Vieland 
Grasberger og Kenneth Lindbirk 
Thomassen 

  
 
 

 
1. Godkendelse af 

dagsorden 

 Da der ikke var elevrådsrepræsentanter 
til stede, bliver Punkt 5 afkortet.  
 
Kommentar til punkt 2: Det er Bo K, der 
fremlægger budget.  

2. Regnskab for 2018 og 
tanker om 
kommende budget 

Bo fremlægger årsregnskabet (orientering), 
se bilag. 
Bestyrelsen orienteres om tildelingen i 
budget 2019. 
Formålet er at orientere bestyrelsen om 
resultatet af dette års regnskab og rammen 
for budget 2019 

Holder os inden for forventningen til 
resultatet. 
 
Positiv udvikling på udgifterne til 
vikardækningen. Der bruges samlet set 
færre penge på løn til vikarer.  
 
Udgiften til betaling af 
specialklassepladser er blevet større 
end forventet. Problematikken er 
italesat flere gange på 
forvaltningsniveau. 
 
SFO 
Pladsudnyttelsen er bedre i 2018 end 
forventet. Ved næste gangs 
budgetopfølgning oplyses, hvor stor 
procentdel af eleverne på en årgang, 
der går i SFO.  
 
Vedr. budget 2019.  
Bo redegjorde for den mindre ramme.  
Nu skal der arbejdes med fordelingen af 
budgetmidlerne og derefter kommer 
budgettet atter på dagsordenen i 
bestyrelsen. 
 
 



3. Opfølgning på 
temadagen  
”Det gode 
skolebestyrelsesarbej
de” 

Arbejdsgruppen fremlægger resultatet af 
gruppedrøftelserne på temaaftenen, se 
bilag. 
Målet er, at vi får skabt en klarhed over 
fælles forventninger til og besluttet en 
fælles ramme for:   

• Bestyrelsens ambition. 

• Skolebestyrelsesmødernes 
form/indhold. 

• Roller og kommunikation. 
Formålet er at bestyrelsen beslutter 
rammen for det fremtidige 
bestyrelsesarbejde 

Der er lavet et dokument fra dagen. 
Dokumentet er lavet ud fra referatet fra 
grupperne på temaaftenen. 
Dokumentet er et internt arbejdspapir 
for bestyrelsen.  
 
Dokumentet skal danne grundlag for 
bestyrelsesarbejdet. Hvert nyt skoleår 
starter ud med gennemgang af 
dokumentet.    
 
Der skal laves tidsplan for temaerne. 
Det kan være et ”halv-årshjul”. 
 
Primære opgave for bestyrelsen 
fremgår af årshjulet. Derudover skal der 
være et årshjul for temaer, som er de 
områder, bestyrelsen beskæftiger sig 
med ud over de fastlagte 
bestyrelsesopgaver. 
 
Punkterne 
”Medarbejderrepræsentanterne” og 
”elevrådsrepræsentanter” rettes til HG 
og notatet sendes atter til bestyrelsen, 
der godkender det på næste møde.  
 
Når et tema etableres og en 
arbejdsgruppe nedsættes, er første 
opgave for arbejdsgruppen at lave 
udkast til tidsplan og bestyrelsen 
orienteres om denne.  
 
Aktuelle temaer er: 
Kantine/kost, udearealer.  
 
Kommende temaer: 
Forældreinddragelse og overgange 
(internt og eksternt). 

4. Samarbejdsaftale 
mellem SFO-
forældrerådet og 
skolebestyrelsen 

Udkast til en samarbejdsaftale mellem 
skolebestyrelse og 
SFO-forældreråd skal drøftes, se bilag.  
Bestyrelsen skal drøfte og beslutte, om 
samarbejdsaftalen kan videresendes til 
drøftelse i SFO-forældrerådet. 
Formålet er at få udarbejdet en 
samarbejdsaftale der sikre klarhed om SFO-
forældrerådets råderum. 
 

Samarbejdsaftalen godkendes af 
bestyrelsen.  
 
Sendes til SFO-forældrerådet til 
godkendelse.  



5. Nyt fra elevrådet Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet Toiletterne i indskolingen fylder for 
elever og personale. Eleverne laver 
hærværk på toiletterne.  
Personalet bruger meget energi på at 
opdrage børnene til at opføre sig 
ordentligt. 

6. Spisning Elevrådet spiser med og forlader herefter 
mødet 

 

7. Medlemskab af FSAA Der er et ønske om at skolebestyrelsen 
melder sig ud af Foreningen af 
Skolebestyrelser i Aarhus, FSAA. 

• Begrundelse for forslag om 
udmelding. 

• Drøftelse. 

• Beslutning. 
Se:  
https://aarhus.dk/demokrati/faa-
indflydelse/foraeldresamarbejde/skolebest
yrelse-og-foraeldreraad-i-sfo/foreninger-
for-skolebestyrelser-og-sfo-
foraeldreraad/foreningen-af-
skolebestyrelser-i-aarhus-kommune-fsaa/ 
Formålet er at bestyrelsen afklares i forhold 
til medlemskab af FSAA 

Heidi har et forslag om, at bestyrelsen 
melder sig ud af foreningen.  
Heidi mener, at foreningens fokus er på 
specialområdet og ikke tegner 
almenområdet.  
 
Bestyrelsen skal fremadrettet være 
opmærksom på, hvad organisationen 
står for. På den baggrund skal 
bestyrelsen tage besætningen på et 
mere oplyst grundlag.  
Bestyrelsen (Jørgen) tager kontakt til 
organisationen, så bestyrelsen kan følge 
deres arbejde nærmere.  
Beslutningen udskydes et halvt år. 
 
(Der er to andre foreninger, der 
varetager forældrenes interesser: 
”Århus forældreorganisation” og ”Skole 
og forældre Århus”).  

8. Støtteforening for 
Tranbjergskolen 
”Tranbjergskolen´ 
venner” 

Kort referat af fyraftensmødet ”Vi er 
sammen om Tranbjerg” den 27.11.18. 
Afklaring af, hvem der udarbejder udkast til 
vedtægter for Støtteforening for 
Tranbjergskolen ”Tranbjergskolens 
venner.” 
Beslutning om dato for stiftende 
generalforsamling for Støtteforening for 
Tranbjergskolen 
”Tranbjergskolens venner.” 
Formålet er at bestyrelsen beslutter 
konkrete tiltag i forbindelse med etablering 
af en støtteforening for Tranbjergskolen 

Morten orienterede om fyraftensmødet 
”Vi er sammen om Tranbjerg”. 
 
Morten har kigget på udkast til 
vedtægterne for Støtteforening for 
Tranbjergskolen. 
 
Punkter, som Morten fik feedback på: 

• Sammensætning af 
støtteforeningen. 

• Kontingent. 
 
Morten arbejder videre med udkast til 
vedtægter og sender vedtægterne til 
Hanne, der sender dem forbi en jurist i 
forvaltningen, inden vi atter behandler 
dem i bestyrelsen.  

9. Elevtallet på årgangene, 
er der grundlag for 
klassesammenlægninge
r 

Orientering om elevtallet på årgangene og 
overvejelser om, hvornår der er grundlag 
for klassesammenlægning, se bilag. 

Hanne orienterede om elevtallet.  
 
Tallene gennemgås igen til april 2019.  



Formålet er at bestyrelsen følger elevtallet 
på årgangene og bliver orienteret om evt. 
klassesammenlægninger inden de sættes i 
værk. 

10. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige medlemmer 

• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

Nyt fra landsmødet i Nyborg – Skole og 
forældre.  
 
Orientering om det reviderede forslag til 
Retningslinjer for udlån af den gamle 
kantine til klassearrangementer uden 
deltagelse af personale, se bilag. Heidi/HG 
  

Lisa og Heidi har været på landsmøde i 
Skole og forældre, refererede bl.a. lidt 
om: Den varierede skoledag, 
elevrådsarbejde, digital dannelse og 
skole/hjemsamarbejdet. 
Se i øvrigt Skole og forældres 
hjemmeside. 
 
Hanne fortæller, at medarbejderne og 
ledelsen også arbejder på 
forældresamarbejde som 
indsatsområde. 
 
Heidi orienterer om de reviderede 
retningslinjer for udlån af den gamle 
kantine. Retningslinjerne lægges på 
hjemmesiden.  
 
Heidi deler brochure ud fra 
Familieskolerne i Aarhus.  

11. Punkter til 
kommende møde 

TIT. 
Drøftelse af mulighed for to-voksenordning 
i 19/20. 
Skal der afholdes dialogmøde med den 
samlede forældregruppe? 
Nedsætte arbejdsgruppe, der ser på, om 
der er behov for justering af princip for:                                                                     
-holddannelse.                                                                                       
-understøttende undervisning.                                                       
-fagfordeling. 

• TIT. 

• Drøftelse af mulighed for to-
voksenordning i 19/20. 

• Skal der afholdes dialogmøde 
med den samlede 
forældregruppe? 

• Nedsætte arbejdsgruppe, der 
ser på, om der behov for 
justering af princip for:                                                                     
-holddannelse                                                                                       
-understøttende undervisning                                                        
-fagfordeling 
-skoleskema 

• Kommende temaer, som 
bestyrelsen ønsker at arbejde 
med.  

• Kursus 16. marts: Fremtidens 
Skole/hjemsamarbejde ved 
Skole og forældre, hvem ønsker 
at deltage? 

12. Evt.   

 
 


