
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 

Torsdag d. 21. marts 2019 

18:00 – 21:00 

Referent Anne Illeborg 

18/19 

Møde nr. 8 

Referat 

 Deltagere i mødet: Jørgen Andersen, Heidi Andreasen, 

Susanne Andersen, Lisa Overgaard Ibsen, Morten Eaton 

Mølgaard, Eldin Basic, Jane Bundgaard, Kenneth Lindbirk 

Thomassen, Anne Illeborg, Hanne Gammelgaard og 

elevrådsrepræsentanterne: Maja 7a 

Desuden deltager suppleanterne: Maja Vieland Grasberger 

og Charlotte Vind Pless   

 

Afbud: Line Fjordside Have 

Jørgen Andersen skulle gå kl. 20.00 

 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

og valg af mødeleder 
 Dagsordenen bliver godkendt.  

Mødeleder: Eldin 

2. Regnskab Bo fremlægger årsregnskabet, Bo K. sender bilag  

Formålet er at orientere bestyrelsen om resultatet af sidste 

års regnskab 

Bo gennemgår årsregnskabet ud fra tilsendte bilag.  

Der bliver desuden lavet en gennemgang af vikarforbruget i 2018. 

Tilfredshed med årets resultat. Det er især positivt, at 

vikarudgifterne er mindre end budgetteret. Udgifterne til 

specialundervisningen er højere end budgetteret, hvilket presser 

årets resultat. 

 

3. Budget for undervisning og 

SFO 

 

Gennemgang og drøftelse af næste års budget, sender 

bilag 

Formålet er at orientere bestyrelsen om de økonomiske 

rammer for det kommende skoleår. 

Gennemgang af budgettildeling i 2019 ud fra tilsendte bilag.  

 

I bilaget er der lavet en sammenligning af regnskabet i 2018 og 

budgettet i 2019. Her fremgår det, at der er en ændring i lønudgifter 

på de to afdelinger. Grunden er, en regnskabsteknisk del, nemlig at 

lederen for 5.-6. skal have en tilknytning på en af de to matrikler. 

Han er i kommende budgetår tilknyttet udskolingen, hvilket er 

grunden til, at der er flyttet lønudgift fra indskolingen til 

udskolingen.  



Det blev problematiseret, at både elevernes aktivitetsbudget og 
lærernes efteruddannelse er reduceret i forhold til 2018.  

I år har udgiften til elevaktiviteter har været præget af nyt 
billetsystem og afregning for brug af bybusser er øget på baggrund 
af dette. 

 

Der er indregnet en effektiviseringsgevinst på effektiv 
klassedannelse på 450 000 kr. 

Udgifterne til betaling af specialklassepladser er derimod øget. Bo 
pointerede at det er vigtigt at vi kan vise et positivt årsresultat. Det 
betyder, at udover ovenstående så skal bygningsdriften skal holdes 
på samme lave niveau som i 2018.    

Bestyrelsen blev orienteret om skolens økonomiske situation og 
præsenteret for et detaljeret budget for 2019. 

Opfordring til at se på, hvordan tildelingen til specialklasser kan 

passe overens med de udgifter, der er på området. Hvordan kan det 

signal sendes vider til Aarhus Kommune? 

4. Orientering om 

administrative fællesskaber 

og de ledelsesmæssige 

ændringer 

I maj måned besættes de administrative lederstillinger for 

de kommende administrative fællesskaber forankret i 

forvaltningen. Kort orientering om de forventede 

ændringer 

Formålet er at orientere bestyrelsen om de forestående 

ændringer af ledelse/administrationen og de konsekvenser 

vi kan forudse. 

Gennemgang af de nye administrative fællesskaber.  

Herunder en gennemgang af dækningsområderne. Tranbjergskolen 

ligger i distrikt Syd 1.  

De administrative fællesskaber er en byrådsbeslutning og en del af 

besparelsen i Aarhus kommune.  

8. maj ved skolerne, hvilken administrativ leder skolerne har 

fremover.  

5. Støtteforening for 
Tranbjergskolen 
”Tranbjergskolen´ venner.” 

Drøftelse af 2. udkast til vedtægter for Støtteforening for 
Tranbjergskolen ”Tranbjergskolen´ venner.” I dette udkast 
er juristens tilføjelser indarbejdet. Bilag. 
Beslutning om dato for stiftende generalforsamling.  
 

Morten gennemgår de ændringer, der er foretaget i vedtægterne. 
Vedtægterne er blevet gennemgået af en jurist i Børn og Unge.  
 
Medlemskab: Kontingent bliver fastsat på den årlige 
generalforsamling.  
 
Vedtægterne godkendes, så støtteforeningen kan etableres.  



Formålet er at bestyrelsen kvalificerer udkastet til 
vedtægter, så de kan godkendes og en støtteforening kan 
etableres. 

 
Hanne sender et forslag ud til dato for generalsamling.  
 
Charlotte får lavet en flyer, der beskriver støtteforeningen. Flyeren 
kan uddeles, når der er særlige arrangementer på skolen mm.   
Morten informerer om støtteforeningen på dialogmødet med 
forældregruppen den 24.04.19 

6. Nyt fra elevrådet Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet Maja 7a er netop nyvalgt til bestyrelsen. Derfor er der ikke nyt med 
fra elevrådet.  
Der er ikke nyt fra ”det lille elevråd” 

7. Spisning Elevrådet spiser med og forlader herefter mødet  

8. Status på elevtal Orientering om elevtallet på årgangene. Bilag. 

Formålet er at skolebestyrelsen løbende er orienteret om 
elevtallet i forhold til klasesammenlægnine. 

Orientering om, at der laves klassesammenlægning på 6. og 8. 
årgang.  
Mandag d. 25. marts fremlægges en proces for sammenlægningen 
for lærerne, der har de to årgange.  
Forældrene indkaldes til informationsmøde torsdag d. 28. marts.  
 
Den overskydende ressource af lærere vil indtil sommerferien 
bruges på årgangene, til at støtte og hjælpe alle elever godt ind i de 
nye klasser. 
 
På mødet understreges vigtighed i, at der laves noget på tværs af 
klasserne, så eleverne lærer hinanden at kende på årgangen.  
På næste bestyrelsesmøde vender vi tilbage til elevtalsdrøftelsen. 

9. Drøftelse af 1. udkast til  
principper for 

- holddannelse   
- understøttende 

undervisning                                                         
- skoledagens organisering 

og fagfordeling 
 

Der er lavet princip-tjek på principperne: 
- holddannelse   
- understøttende undervisning                                                         
- skoledagens organisering/ fagfordeling  

Bilag 
Arbejdsgruppen fremlægger 1. udkast og dette drøftes. 
Efterfølgende sendes de ændrede principper til høring hos 
personalet. På bestyrelsesmødet i april vil bestyrelsen 
kunne godkende principperne. 
 
Formålet er at bestyrelsen får indflydelse på 1. udkast til 
principperne. 

De tre principper er klar til at blive sendt til høring hos personalet.  
Principperne kommer på bestyrelsesmødet i april til endelig 
godkendelse.  
 

10. Nyt fra: 

• Formand 
• Referat fra Skole og forældres kursus 16. marts 

Fremtidens Skole/hjemsamarbejde 

Ingen deltog i Skole og forældres kursus. 
 



• Øvrige medlemmer 

• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

• Temaaften om unge og udskoling: torsdag den 
28. marts fra 16.30-20.30   Frydenlundskolen, 
Høgevej 25, 8210 Aarhus V, se bilag Hvem 
deltager? bilag 

• Generalforsamling i Skole og Forældre Aarhus 
torsdag den 28. marts kl. 18.30-19.15, se bilag, 
hvem deltager? bilag 

• Dagsorden for dialogmødet med hele skolens 
forældregruppe den 24.04 er nu udsendt 
 

Ingen deltager i Temaaftenen om unge og udskolingen og ej heller i 
generalforsamlingen i Skole og Forældre Aarhus.  
 
Bestyrelsesmedlemmerne melder sig på de forskellige dialoggrupper 
til den 24.04. 
Børns liv online: Susanne og Lisa 
Skolens kostpolitik: Line og Jørgen 
Skolens udearealer + orientering om støtteforeningen: Maja, 
Charlotte og Morten 
Skolens arbejde med uddannelsesparathed: Anne og Eldin 
Åben dialog: Heidi og Hanne 
 
Hanne indkalder arbejdsgruppen om udearealer til et kort møde. 
 
Kommunikation på Tranbjergskolen. Trine pæd. leder i indskolingen 
har taget initiativ til en avis, hvor alle årgang på skrift skal skrive i. I 
avisen vil der også være ”nyt fra” ledelsen, fra kantinen, nyt fra 
bestyrelsen.  
Jakob pæd. leder indkalder 5. årgangs forældre til et 
orienteringsmøde om overgangen mellem skolen to afdelinger, 
mødet finder sted i april. 
 
Status på udskolingen. 
Anne fremlægger den proces, der har været på skolen vedr. de 
hændelser der har været. Medarbejderarbejdsmiljøvinklen blev 
nævnt. 
 
Forældrehenvendelse vedr. udskolingen. Denne blev drøftet. 
Bestyrelsesformanden sender et svar på henvendelsen 

11. Punkter til kommende møde Kommende møde er første del sammen med SFO-
forældrerådet 

• Lektionsfordelingsplanen 

• Ændret struktur i indskolingen qua den kortere 
skoledag 

 
 
Udgiften til specialklasserne.  
 

12. Evt.   

 
 
 


