
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 

Tors. 21.11.2019 
18:00 – 21:00 

SFO-forældrerådet og elevrådet deltager frem til 

og med spisningen 

 
Referent Anne Illeborg 

19/20 

Møde nr. 

4 

 Deltagere i mødet: Jørgen Andersen, Heidi Andreasen, 

Susanne Andersen, Lisa Overgaard Ibsen, Morten Eaton 

Mølgaard, Line Fjordside Have, Eldin Basic, Jane 

Bundgaard, Cecilie Bjerregaard Jørgensen, Anne Illeborg, 

Hanne Gammelgaard og elevrådsrepræsentanterne: Desuden 

deltager suppleanterne: Maja Vieland Grasberger og Charlotte 

Vind Pless  + SFO-forældrerådet og pæd. leder Bo Løvschall  

 

1. Godkendelse af dagsorden  
og velkomst til SFO-
forældrerådet 

Susanne er mødeleder  18.00 – 18.05  

Afbud fra Jørgen, Charlotte og Lisa 

2. Status på arbejdet i: 
SFO-forældrerådet 
og  
i SFO 

Formålet er at bestyrelsen får indsigt i arbejdet i SFO og i 

SFO-forældrerådet, samt at der gives mulighed for en 

drøftelse 

Bo/SFO-forældrerådet. 

Velkommen til SFO-forældrerådet. Der er nye medlemmer fra den nye 
0.årgang. Sarah er formand (barn i 0.a).  
Det er et ambitiøst forældreråd, som har mange ideer og tanker. Første 
indsats er synlighed af forældrerådet i forældregruppen. 
Der er en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-bestyrelsen. 

3. Kantine og 
sundhedspolitik 

Arbejdsgruppen vedr. kantine/sundhedspolitik giver 

status på arbejdet.  

Opfordring til at gruppen inviterer til drøftelse af de 

overvejelser, dilemmaer der er. 

Elevrådet ønsker at blive repræsenteret i 

arbejdsgruppen. 

Formålet er at give sparring til arbejdsgruppen samt blive 

orienteret om status. 

Arbejdsgruppen er delt i to (ind- og udskoling). 
 
Indskolingen: Fokus på, hvad der er i kantinen nu. Fokus på sundhed og hvad 
maden koster. Der er samarbejde med en diætist, som har kigget på det, der 
bliver solgt. Eva er allerede nu begyndt at ændre på udsalget i kantinen ud 
fra diætistens input.  
Uge 41, sundhedsugen, har også arbejdet med kost.  
Klasserne har haft mulighed for at komme og få smagsprøver, så de kunne 
finde ud af, at det sunde også smager godt.  Stor succes.  
Forældrene har fået foldere med hjem, som beskriver maden i kantinen.  
 
Udskolingen:  
Arbejdsgruppen er Jørgen og Cecilie (der opfordres til, at gruppen i 
indskolingen deler erfaringer med gruppen i udskolingen).  



Cecilie fortæller, at de arbejder på at forbedre udsalget i kantinen. Udvalget 
vender tilbage, når de har haft møde. Elevrådet ønsker at deltage. 

4. Støtteforeningen 
”Tranbjerg børnenes 
venner” 

Status på støtteforeningens arbejde, antal medlemmer, 

kommende initiativer, m.v. 

Formålet er at følge støtteforeningens arbejde og evt. 

give sparring til de bestyrelsesmedlemmer der sidder i 

støtteforeningen 

Støtteforeningen er kommet godt fra start.  
De har arbejdet på at overtage legeredskaber fra en legeplads i Viby, som er 
4 år gammel. Legepladsen bliver sat op i en af grønnegårdene i indskolingen. 
SFO`en hjælper med økonomien ift. at få redskaberne monteret.  
 
Foreningen ønsker ikke at konkurrere mod dagtilbud, fællesråd og AIA mm. 
De vil gerne samarbejde om at få tilbud til børnene i Tranbjerg.  
 
Støtteforeningen vil være repræsenteret ved borgermødet d. 4. december.  
 
Støtteforeningen opfordrer til, at man kontakter foreningen, hvis der er 

spørgsmål i forhold til målsætningen for foreningen.  

5. Nyt fra elevrådet Formålet er at følge op på elevrådsarbejdet Elevrådet i udskolingen har været glade for temaugen i uge 41, hvor de kom 

til at lære elever at kende på tværs af årgange og klasser.  

6. Spisning Elevrådet og SFO-forældrerådet spiser med og forlader 

herefter mødet 

19.25 – 19.40 

7. Økonomi Referat af mødet med forvaltningen. 

Fortsættelse af drøftelsen fra mødet den 30.10 vedr. det 

videre arbejde med Tranbjergskolens økonomi. 

Skolelederne præsenteres først for budget 2020 den 

27.11.19 

Formålet er at bestyrelsen orienteres om økonomimødet 

med forvaltningen samt inddrages tankerne om 

forestående besparelser. 

Hanne refererer mødet, hun var til med forvaltningen.  
 
Det forventede elevtal, der blev lavet budget ud fra, er anderledes end 
forventet. Desuden er udgiften til specialklasser større end det forventede. 
Begge parametre får betydning for det forventede resultat.  
 
Aarhusaftalen får den betydning, at lærerne ikke må undervise mere end 26 
lektioner. Det kan desuden få betydning for økonomien.  
 
Der er lavet aftale med forvaltningen om, at der ikke bliver truffet en 
beslutning på nuværende tidspunkt, men at der vil være møde igen i 
februar, hvor der tænkes økonomi ud fra en foreløbig planlægning af 
skoleåret/fagfordeling.  
 
Der er opmærksomhed på, at det ikke er holdbart, at der mangler en person 
i ledelsen.  
 
Forvaltningen undersøger, om der kan lånes en person fra Grøndalsvej, som 
kan hjælpe.    



 
Hanne oplever, at forvaltningen samarbejder om at finde løsninger.  
 
Budgettildelingsmodellen kan få betydning for økonomien. Den er ikke 
meldt ud endnu.  

 

8. Principtjek 
Gennemgang af principper. Er der principper der kunne 

trænge til revidering, er der områder, hvor vi mangler 

principper? 

Det anbefales, at I har skimmet principperne inden, se 

den gamle hjemmeside: 

https://tranbjergskolen.skoleporten.dk/sp/file/f60a9e44-

1575-4e03-b245-a54e3783b11b 

Når vi har gennemgået principperne, flyttes de til den nye 

hjemmeside 

Formålet er at tjekke at principperne er tidvarende samt 

sikre at vi har de lovpligtige og i øvrigt har de principper 

bestyrelsen vurderer der er nødvendige 

 

Vi kiggede oversigten med skolebestyrelsens principper igennem.  

Hanne skal via hjælp fra administrationen sikre en grundigere gennemgang 

af alle principper, så de bliver omformuleret, så de er up to date, og så de 

opsætningsmæssigt er ens.  

Hvis denne gennemgang medfører betydelige ændringer af et princip, 

sættes det på dagsordenen til et bestyrelsesmøde. 

9. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige medlemmer 

• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

Herunder:  
Hvordan går implementeringen af AULA? 
 
Respons på forslag om at forældre (arbejdsdag) forbedrer 
forholdene indendørs i en retning, så rummene kommer 
til at virke lysere. 
 
Modtagelsesklasserne. 
 
Elevfravær. 

Gitte administrationsleder har taget initiativ til, at afdeling Kirketorvet skal 
vurderes i forhold til AA+ programmet (energirenovering). Hvis det går 
igennem, vil det betyde ny belysning, nye lofter m.v. Bestyrelsen orienteres 
løbende. Derfor lægges forældreinitiativet (om at forbedre rummene, så de 
bliver lysere), midlertidigt på hylden. 
 
Det er øget fokus på modtagelsesområdet. Ledelsen på skolen samarbejder 
med Aarhus Kommune om at give svar på de spørgsmål, der politisk er stillet 
til området.  
 
AULA er ved at blive kørt ind. Der har ikke været store komplikationer i 
indkøringsfasen. Dog er der mangler i platformen, som kan skabe 
frustrationer i hverdagen.    

10. Punkter til kommende 
møde 

Et ønske om en drøftelse af lærerskifte mellem 
ind- og udskolingen – et muligt mellemtrin.  

 Fremlæggelse af elevfravær.  

11. Evt.   Ønske fra personalet om, at der er klassefotos på 5. årgang.  
 
Dato til møde i ”udearealgruppen” d. 14. januar 2020 kl. 17. 

 

https://tranbjergskolen.skoleporten.dk/sp/file/f60a9e44-1575-4e03-b245-a54e3783b11b
https://tranbjergskolen.skoleporten.dk/sp/file/f60a9e44-1575-4e03-b245-a54e3783b11b

