
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 

ons. 25.11.2020 kl. 18  
 

Referent Anne Illeborg 

20/21 

Møde nr.  4 

 Deltagere i mødet: Heidi Andreasen, Mette Noe-Nygaard 

Rasmussen, Christian, Christian Øls Fredsbo, Susanne Andersen, 

Lisa Overgaard Ibsen, Line Fjordside Have, Eldin Basic, Jane 

Bundgaard, Martin Østersø, Anne Illeborg, og Hanne 

Gammelgaard  

Samt SFO-forældrerådet og Bo Løvschall 

SFO-forældrerådet deltager i mødet frem til og med dagsordenens punkt 
3 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Heidi er mødeleder 

Velkommen til SFO-forældrerådet 

Dagsorden godkendt.  
  

2. Nyt fra SFO-forældrerådet Kort orientering fra formanden for SFO-forældrerådet og 

pæd. leder for SFO Bo Løvschall bilag  

Drøftelse  

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

SFO-forældrerådet, samt at der gives mulighed for en 

drøftelse 

Jette (forælder i forældrerådet) giver information om det, der er 
sket i SFO siden sidste møde.  
Covid-19: hvilken påvirkning har det på hverdagen i SFO’en ift. 
relationer på tværs, zone-opdeling, legetøj mv. 
 
SFO-tid i grønnegårdene: zoneopdelt pga. Covid-19. Nogle klasser 
har fornøjelsen af de tomme, triste grønnegårde. Løsning: frigivet 
midler til nyerhvervelser til grønnegårdene, tilførsel af 
legetøj købt af klassekasser samt donationer fra forældre. 
 
Kvalificering af stillingsopslag til ny fritidspædagogisk leder samt 
deltagelse i ansættelsesudvalg. 
 
En opfordring til mere udeliv i SFO’en. 
 
Besøg fra ÅFO (Århus Forældreorganisation) – oplæg ifb. vores 
medlemskab og et tidligere ønske om udmeldelse. 
Pris: 12 kr. pr. barn. pr. år. 
Beslutning: Medlemskab fastholdes ét år frem med henblik på at 
anvende det mere aktivt. Næste efterår revurderes medlemskabet 
igen. 
 
Tranbjerg Børnenes Venner: 
- SFO har frigivet midler til den store skolegård 
- Repræsentant fra SFO-forældrerådet i TBV 



 
Bo orienterer om økonomi: 
Økonomien reguleres løbende i forhold til børnetal (efter 2 uger).  
Bo fortæller, at der skal være opmærksomhed på at holde på 
2.årgang, når de bliver 3., da de nu er påvirket af de restriktioner 
Covid-19 giver.  
 
Den fritidspædagogiske leder bliver ikke en del af det samlede 
ledelsesteam. Den fritidspædagogiske leder får til opgave at være 
tættere på den daglige drift i forhold til børn, personale og 
pædagogik.  
 
Overvejelser om at genbesøge den foreslåede i sommers udmeldte 
strukturændring med aldersblandede grupper på 0.-1. årgang 
Bestyrelsen værdsætter de fremsendte bilag.  

3. Samarbejdsaftale med SFO Bestyrelsen har lavet en tilføjelse til samarbejdsaftalen, se 

bilag 

Den foreslåede ændring skal drøftes. 

Desuden skal de snitflader, der er mellem arbejdet i SFO-

forældrerådet og skolebestyrelsen, drøftes. 

Formålet er at få drøftet og godkendt ændringen af 

samarbejdsaftalen så det gode samarbejde mellem SFO-

forældreråd og bestyrelse kan fortsætte 

Eldin fortæller, at skolebestyrelsen meget gerne vil, at samarbejdet 
mellem SFOrådet.  
Der er lavet et forslag til ændringer i samarbejdsaftalen, så 
skolebestyrelsen får større kendskab til ændringer lavet i SFOen.   
 
Et godt samarbejde kan sikres ved at ”formandsmøder” afholdes 
og evt. ændringer drøftes.  
 
SFO-rådet mener, at ændringen i aftalen ”større principielle 
ændringer” er for ukonkret. SFO-rådet ønsker, at 
samarbejdsaftalen bliver mere konkret. SFO-rådet ønsker stadig 
handlefrihed ift. beslutninger.  
 
Der afholdes et ”formandsmøde”, hvor forslaget til ændringer i 
samarbejdsaftalen drøftes, derefter kommer samarbejdsaftalen 
retur til SFO-forældreråd og skolebestyrelse til endelig behandling. 
 

4. Kort pause Farvel til SFO-forældrerådet  

5. Lejrskole/ture • På hvilke årgange har der været tradition for at 

afholde lejrskole/ture på Tranbjergskolen 

• Status på afholdelse af lejrskole/ture: 

- pædagogiske styrker 

Gennemgang af de udgifter der er ved at tage på lejrskole. 
Udgifterne kommer ved vikardækning af lærere og at lærernes tid 
nu skal indregnes i deres årsnorm.  
 



- udfordringer  

• Hvad koster det at tage på lejrskole? 

• Drøftelse 

Formålet er at få indsigt i lejrturens/skolens muligheder 

samt blive orienteret om den økonomiske udgift, så 

bestyrelsen har et grundlag at beslutte lejrskoleniveauet 

fremover ud fra. 

Beslutningen bliver, at der skal arbejdes på at lave en lejrskole for 
børnene i løbet af deres skoletid. At lejrskole bliver en prioritering.  
 
Skolen arbejder videre med en god løsning og tager den 
pædagogiske beslutning om, hvilken årgang og måden, lejrskoler 
skal afholdes.  
 
Ledelse og bestyrelse skal i forbindelse med planlægning af næste 
skoleår budgetlægge så det er muligt inden for skolens 
økonomiske ramme. 

6. Lektier Drøftelse af udkast til princip for lektier, se bilag 

Formålet er at få skabt en overordnet ramme for forståelse 

lektiebegrebet 

På baggrund af forældrehenvendelser valgte bestyrelsen af 
udarbejde et princip for lektier.  
 
Princippet for lektier skal være retningsgivende.  
Princippet skal medføre, at der er drøftelser i klasserne omkring 
mængden af lektier og at klasseteamet hvert skoleår melder 
forventninger til lektier ud il forældre så disse kan afstemmes.  
 
Konklusionen er, at Anne og Jane ud fra tilbagemeldinger kigger på 
princippet igen (”det skal slankes”) og sætter det på 
skolebestyrelsesdagsordenen til en opfølgende drøftelse.   

 
7. Principtjek 

Kort gennemgang af principperne (herunder anti-

mobbestrategien).  

Medlemmerne bedes inden mødet læse principperne 

igennem. Se link: 

https://tranbjergskolen.aarhus.dk/media/50036/tra

nbjergskolens-principper-samlet-dokument.pdf 

 

Hvert bestyrelsesmedlem skal: 

• nævne de to principper, vedkommende vurderer 

trænger mest til en revidering  

• overveje om der er områder, hvor vi mangler 

principper? 

Vi prioriterer, hvilke principper der først skal 

revideres 

Formålet er at teste at vores principper er up to date og få 

aftalt hvilke der skal revideres 

Følgende principper skal revideres: 
1. Princip for kost på Tranbjergskolen 
2. Princip for kommunikation og Princip for forældreansvar 

sammenskrives.  
3. Der skal udarbejdes et princip om hjælp til ordblinde 
4. Princippet for brug af mobiltelefoner skal revideres og 

suppleres med brug af Chromebooks.  

https://tranbjergskolen.aarhus.dk/media/50036/tranbjergskolens-principper-samlet-dokument.pdf
https://tranbjergskolen.aarhus.dk/media/50036/tranbjergskolens-principper-samlet-dokument.pdf


8. Nyt fra: 

• Formand 

• Øvrige medlemmer 

• Medarbejdere 

• Ledelse 

• Fra kantinegruppen: Aftale med Skolemad.nu 

• Kommunale budgetmidler – hvordan kommer 

Tranbjergskolen i betragtning i forhold til 

renovering af faglokaler, udkast til brev til 

Rådmanden  

• Orientering om økonomimødet med 

forvaltningen 

• Overvejelse om skolebestyrelsesmødet i 

december, skal det afholdes og i så fald hvilken 

form? 

Fra januar starter Skolemad.nu op i udskolingen. Elever og forældre vil få 
nærmere information i løbet af december.  
 
Kommunale budgetmidler – hvordan kommer Tranbjergskolen i 

betragtning i forhold til renovering af faglokaler, Hanne skriver udkast til 

brev til Rådmanden og sender med referatet ud. 

 
Hanne/Gitte har været til møde på forvaltningen omkring økonomi. 
Hanne fortæller, at det forventede regnskab er bedre end det forventede.  
 
Forvaltningen har igangsat en arbejdsgruppe omkring udvikling af 
10.klasserne i Aarhus Kommune. Der vil i kommende skoleår være afsat 
midler til at støtte op omkring de skoler i Aarhus, der har 10.klasser, 
informations skrivelse om det sendes med referatet ud. 
 
Bestyrelsesmødet i december afholdes som planlagt. Et uformelt møde  
med den nye skoleleder.   

9. Punkter til kommende 
møde  

• Fysiske rammer på dagsorden igen.  Ønske om en orientering og diskussion om videoovervågning i 
skolegårdene grundet hærværk/indbrud. 

10. Spisning og tak for 
samarbejdet 

 En stor tak til Hanne for samarbejdet.  

 


