
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
På Teams 

man. 20.04.2020 
kl. 18.00-21.00  

Referent Anne Illeborg 

19/20 
Møde nr. 6 

 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  

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
og valg af mødeleder.  
 

Heidi er mødeleder  
 

2. Budget og regnskab 
 

Gitte fremlægger regnskabet for 2019 og forslag til 
budget 2020, der forinden har været på møde i 
økonomigruppen. Bestyrelsen drøfter det fremlagte. 
HG redegør for de reduktioner i opgaver og personale, 
som ledelsen planlægger skoleåret 20/21 ud fra. Dette 
oplæg drøftes. 
Status på elevtal på årgangene fremlægges. 
Formålet er at få en drøftelse af skolens økonomi og få 
bestyrelsens input i forhold til de udfordringer der er.  

Gitte fremlægger regnskabet i samarbejde med Hanne.  
Der er lavet en række reduktioner i opgaver i skoleåret 
20/21. Ændringer, der også betyder reduktion i 
medarbejderstaben. Denne plan blev fremlagt. 
Planen har tidligere været forelagt forvaltningen, der 
ønskede øvrige besparelser.  
Næste skoleår vil eleverne få mere pausetid og dermed 
mindre understøttende undervisning.  
Der er desuden reduceret i vejledningsfunktioner.  Der er 
stort fokus på fortsat at have ressourcer til børn, der er 
udfordret. Et arbejde SFO også understøtter. 
 
Information om medarbejdersituationen til næste skoleår: 
Der er en lærer, der har fået et andet job. 
I dag er der udpeget to lærere, der skal forflyttes til en 
anden skole.  
En lærer går på barsel.  
Fagfordelingen kan gå op – men der er ikke mere at give af. 
 
Hanne orienterer om elevtal på 0. og 9. årgang.    



3. Skoleåret 20/21 Lektionsfordelingsplanen fremlægges, se bilag. 
Herunder: 
Orientering om skoledagens organisering på de enkelte 
årgange.  
Pausernes placering, se bilag. 
Forholdet mellem fagopdelt undervisning og 
understøttende undervisning.   
Omfanget af bevægelse, studietid, tovoksen-ordning m.v. 
Formålet er at få en drøftelse af tilrettelæggelsen af 
skoles undervisning i det kommende år samt at få 
godkendt lektionsfordelingsplanen 

Hanne gennemgår vedhæftede bilag ift. lektionsfordeling og 
pausestruktur.  
Der vil fra næste skoleår være parallelle ringetider på de to 
afdelinger. Pausen er øget, og der er skåret i understøttende 
undervisning.  
Hanne og Anne gennemgår skoledagens organisering. 
SFO er inde og have understøttende undervisning på 0.-2. 
årgang. Understøttende undervisning varetages derudover 
af kendte lærere, dansk og matematiklærere samt faglige 
vejledere.  
  

4. Corona- situationen Er der væsentlige opmærksomhedspunkter fra 
bestyrelsen i forhold til skolens håndtering af situationen.  
Formålet er at være opmærksom på om der er forhold 
som vi fremadrettet skal være opmærksom på 

Der fortælles om frustrationer, der er møntet på situationen.  
 
Indskolingen: Det har været positivt at få børnene tilbage.  
Indskolingen har nu fokus på udeundervisning.  
Dejligt at være på to matrikler, så der er meget udeareal.  
Alle børn er kommet i skole med få undtagelser på 
årgangene. 
Fokus er sundhed og adfærdstræning og dernæst fagligt 
indhold.  
Der er to voksne på hele tiden.   
 
Den information, der kommer ud fra klasseteamene, er 
meget forskellig, på trods af den fælles skabelon. Der 
efterlyses en fælles strategi om info.  
 
Positive tilbagemeldinger fra forældre i Tranbjerg.  
 
6.—10. årgang melder, at nødundervisningen giver mere 
karakter af almindelig undervisning, efter eleverne og 
lærerne er kommet i gang igen efter påskeferien. Der skulle 
findes en balance mellem ambitioner og motivation.  
Lærerne mødes med elever virtuelt. Både for at styrke det 
faglige men også ift. at eleverne kan se hinanden og lærerne.  
 



Lærere, der hjemmeunderviser, melder, at udskolingen er 
begyndt at fokusere mere på det mundtlige. Lærerne sparer 
med hinanden. Eleverne er superseje til Google Meet.  
 
Forældrene får ros for at have talt med eleverne om at holde 
afstand – i det hele taget forberedelsen af børnene, inden de 
kom i skole.  
 
Skolen arbejder ud fra sundhedsstyrelsens retningslinjer.  
Der vaskes hænder indenfor. Sprit bruges, når man er på tur.  
 

5. Valg til skolebestyrelse Hvordan forholder vi os til skolebestyrelsesvalget i 
forhold til Coronasituationen. 
Formålet er at få planlagt et forløb, som er foreneligt 
med den nuværende situation. 

Skolebestyrelsesvalg skal afholdes før sommerferien.   
Det afholdes elektronisk, og kan afholdes via aula.  
Hanne taler med Tina (adm. medarbejder) om det tekniske 
vedr. valget.  
 
Hanne laver et udkast til en tidsplan.  
 
De, der er på valg, skal lave en udmelding om en uge (uge 
18). 
 
Følgende er på valg: 
Heidi, Lisa, Jørgen, Morten samt Charlotte og Maja. 
 
Lise, Morten og Jørgen er i overvejsler om genopstilling.  
Heidi genopstiller. 
 

6. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige medlemmer 

• Medarbejdere 

• Elevråd 

• Ledelse 

Dialogmøde med forældregruppen udsættes til ??? Nyt fra: 

• Formand 
Dialogmødet er udskudt på ubestemt tid.  
Det bliver besluttet d. 10.maj, når vi kender genåbningen af 
skolen.  
 

• Øvrige medlemmer 



Mødet skulle have været med SFO-forældrerådet. De vil 
blive indkaldt til maj-mødet.  
 

• Medarbejdere 
Lærerne savner eleverne og kollegaerne i udskolingen.  
Jane siger tak til Tranbjergbørnenes venner, som er kommet 
med kridt og bolde til udearealerne.  
Jane fortæller, at de er kommet godt i gang i indskolingen, 
og at det er dejligt at være sammen med eleverne. God 
energi på begge afdelinger.  
 
Tranbjergbørnenes venner kommer og maler legefelter i 
skolegården.  
 
Morten – kunstgræsbane. Ny tilkørselsvej til banen. Morten 
rundsender oplæg til bestyrelsen. Bestyrelsen skal 
tilkendegive til Morten, hvis de kan bakke op om det. 
Melding til Morten 14 dage fra de har modtaget det.  
 
Vi håber på, at vi kan mødes til et almindeligt 
bestyrelsesmøde d. 26. maj.  

7. Punkter til kommende 
møde 

 
  

8. Evt.    

 
 
 


