
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
 

Virtuelt på Teams. Se kalenderinvitation 
ons. 25.01.2021 

kl. 18  
Referent Anne Illeborg 

20/21 
Møde nr. 6 

 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 
Carsten Baun 

Alle er deltagende.  
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Heidi er mødeleder   
  

2. Status på elevtal og 
holddannelse 

 
Carsten fortæller om elevtal. 1007 elever. De er godt fordelt 
over de forskellige årgange.  
Der er stadig ikke de endelige elevtal til kommende 0.klasse. 
Det bliver meldt ud sidst i februar/ 
 
Anne gennemgår hvordan der laves holddannelse på 
årgangene. Holddannelse har i skoleåret 20/21 været meget 
udfordret af Corona-situationen.  
 

3. Hvad drømmer vi om for 
Tranbjergskolen 

Hvilke drømme har man som forælder for Tranbjergskolen 
i de kommende år? 

Overvej gerne to ting. Man må gerne drømme stort       

Slippe for hærværk og den utryghed, der er forbundet med det.  
 
En skole, der er mere indbydende at se på inde og ude.  
 
En skole med frihed til at handle. En skole med høj faglighed og 
et godt fællesskab.  
 
Børnene skal på lejrskole. Fællesskab på årgangene.  
 
Udnytte skolens størrelse. En attraktiv skole for børn og 
forældre. En god økonomi. En skole, der er mere 
toneangivende. En skole, der kan holde på vores specialbørn.  
 



Bedre økonomi. Morgenbånd tilbage i indskolingen. Får mere 
tid til at snakke pædagogik.  
 
Kompetenceudvikling. 
 
Bedre økonomi. En stor samlet skole i byen.  
 
Fysiske rammer. Fokus på at snakke om, hvad en god skole er.  
 
Nogle af Carstens tanker: En snak om, hvad god skole er. Fysiske 
gode rammer. Drømmer om at få medspillere i lokalområdet i 
positivt samarbejde om skolen.  
 

4. Corona Status på nødpasning og hjemmeundervisning m.m. Ca. 60 børn tilmeldt nødpasning. Der har været mange, der ikke 
møder op. Derfor er det nu ”ferietilmelding”, som er iværksat.  
 
Vi har fået svar på vores spørgsmål til forvaltningen på 
modtagelsesområdet. Det er sådan, at vi nu kan kigge på 
eleverne i modtagelsesklasserne ift. om der er elever, der skal 
modtage undervisning hjemmefra.  
 
Udskolingen har lavet et samarbejde med klubben om, at de 
modtager de meget sårbare elever, som kan komme på skolen 
og modtage deres online-undervisning. Det er et samarbejde 
mellem klasselærere, ledelse og forældre. Der skrives ud til 
udskolingsforældre om, hvad de kan forvente ift. de børn, der 
er særligt udsatte.  
 
Indskolingen arbejder på at flere elever får computer til 
rådighed.  
 
De voksnes opgave med nødpasning i indskolingen er at 
understøtte børnene i den undervisning, der er. I indskolingen 
tænkes der ind i at støtte op om flere fag bl.a. sprogfag.   
Der er ikke krav om, at der skal fuldstændig ensrettes i de 
enkelte klasser.  
 
Der skal være fokus på bevægelse i undervisningen.  



 
5. Pause 

 19.20– 19.25 
 
 

 
6. Principtjek 

Opfølgning fra mødet den 25.11.20 
Er der principper, som vi skal have fulgt op på? 
 
Kort gennemgang af principperne (herunder anti-
mobbestrategien).  
Medlemmerne bedes inden mødet læse principperne 
igennem. Se link: 
https://tranbjergskolen.aarhus.dk/media/50036/tranbjerg
skolens-principper-samlet-dokument.pdf 
 
Formålet er en opfølgning fra sidste møder. Nåede vi i mål? 

Der er flere principper, som skal have rettet datoer.  
 
Princip for kantineudlån skal rettes, så der ændres 
telefonnumre.  
 
Der er på det sidste møde i 2020 valgt 4 principper ud, der skal 
arbejdes med. Der skal laves et princip for ordblinde.  
 
Princippet for lektier er rettet og kommer med på næste møde.  

7. Nyt fra: 
Formand 
Øvrige medlemmer 
Medarbejdere 
Ledelse 

Her under orientering om økonomi Ønsket om at få shinet skolen op bliver efterlevet. Nye lofter i 
indskolingen og belysning i udskolingen.  
 
Tranbjergskolens venner er i gang med at arbejde på 
udeområdet i indskolingen.  
 
5. februar afsluttes regnskabet og derfor er der ikke tal endnu. 
Gitte fortæller, at det går bedre end forventet. Gitte kommer 
på næste møde og fortæller om økonomien.  
 
Skolen er udtrukket kvalitetstilsyn. Der nedsættes en 
arbejdsgruppe, som skal samarbejde sammen med konsulenter 
fra UVM om tilsynet.  
 
Skolen deltager i forsøgsprøverne i naturfagene, som er sat i 
værk af Undervisningsministeriet.  
 
Skolemad i udskolingen starter op 1. april  
 
Der er ansat en pædagogisk leder til indskolingen, som starter 
d. 1. marts 2021. Trine/Mette stopper 1. februar 2021.  
 
Martin spørger til, om bestyrelsen har opgivet at placere ansvar 
ift. at tilsynet med økonomien ikke blev ført tilstrækkeligt. 

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


  
8. Punkter til kommende 

møde  

 
Fysiske rammer 
Den økonomiske situation? 
Princip for lektier 
Samarbejdsaftale med SFO 
Regnskab  
Kommunikation (indadtil og udadtil).  
Temadag/dialogaften  

9. Kommende punkter     

   

 


