
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
 

Onsdag den 16.06.2021 
kl. 18 i kantinen på Grønløkke 

Referent Anne Illeborg 

20/21 
Møde nr. 10 

 Deltagere i mødet: Heidi Andreasen, Mette Noe-Nygaard 
Rasmussen, Christian Øls Fredsbo, Susanne Andersen, Lisa 
Overgaard Ibsen, Line Fjordside Have, Eldin Basic, Jane 
Bundgaard, Martin Østersø, Anne Illeborg, og Carsten Baun 

Afbud fra Line 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  Heidi er mødeleder 
 

18.00 – 18.05 
Dagsorden til godkendelse.  
 
 

2. Principper til gennemgang 1. Princip for kommunikation og forældreansvar: 
Mette, Christian, Eldin ·  
 

Formålet er at få kvalificeret udkastet til princippet 

Ændringer til udkastet: 
 
Det besluttes, at principperne sammenskrives. Principperne 
tages op på et af de første møder i kommende skoleår.  
 

3. Politisk aftale om fagligt løft  Der er kommet ny udmelding og pulje fra folketinget 
Formålet er at orientere bestyrelsen 

18.35– 18.50  
 
Elevplan er ikke et lovkrav og minimumtimetallet eksisterer ikke 
i kommende skoleår.  
Det giver skolen en større fleksibilitet i løbet af året.  
 
Omlægning af UST til to-lærerordning kan nu gøres i alle de 
UST-lektioner, der er. Det gives der mulighed for i 
udskolingsklasserne.  
I indskolingen er der ikke de samme muligheder.  
 
Der er sat flere penge af til aktiviteter for de elever, der er 
udsatte på grund af restriktioner i Coronatiden.  
  

4. Præsentation af 
arbejdsfordeling 

Skemaer, nye medarbejdere 
Formålet er en orientering 

18.50 – 19.15 
 



Der har været ansættelsessamtaler og er blevet ansat nye 
lærere til både indskolingen og udskolingen.  
Der er ønske om billeder af lærerne på Aula. Det undersøges.  
 

5. Pause  
Lidt til ganen og maven 

19.15– 19.45 
 

6. Status elevtal Klasserne i kommende skoleår 
Formålet er at en status  

19.45– 20.05 
Der er ikke klasser, hvor der er særligt opmærksomhed på 
klassesammenlægning.   

7. Årgangsforældremøderne 
fordeles blandt 
bestyrelsesmedlemmerne 

 
Formålet er at få lavet en plan  

20.05– 20.20 
Der er lavet rettelser i forhold til, hvilke forældre der er 
tilknyttet de enkelte årgange. Det ændres på hjemmesiden.  
Det er de forældre, der er tilknyttet årgangene, der som 
udgangspunkt deltager i årgangsforældremøderne. 

8. Nyt fra: 

a. Formand 

b. Øvrige medlemmer 

(Tranbjerg børnenes 

venner) 

c. Medarbejdere 

d. Ledelsen 

 

 20.20– 20.50 
Formand:  
Positiv tilbagemelding ift. samarbejde omkring en 1. klasse.  
 
Tranbjergbørnenes venner: 
Der har været generalforsamling i foreningen. Det er Mette, der 
er bestyrelsens repræsentant i foreningen.  
Der er indsatser i gang ift. udeområder i indskolingen. Desuden 
er der et samarbejde med Klubben omkring en hoppepude.  
Skolen melder, at de sætter stor pris på de indsatser, der er.  
 
Øvrige medlemmer: 
Heidi og Susanne har været til møde i Tranbjerg Fællesråd. 
Heidi er valgt ind som suppleant i fællesrådet.  
 
Der har været besøg af Thomas Medum i Tranbjerg Fællesråd.  
Der talte Heidi med Thomas Medum om at komme på besøg i 
bestyrelsen. Heidi vender tilbage.  
 
Medarbejdere: 
De nye 7.klasser er kommet godt i gang.  
Byggeriet fylder for indskolingen. Det er dog dejligt, at der 
bliver lavet ændringer på skolen.  
5. årgang starter onsdag uge 25 i de nye klasser i udskolingen.  



Personalet er glad for, at bestyrelsen kommunikerer ud.  
Personalet glæder sig til at til at se skemaer.  
9.klasserne er ved at gøre klar til sidste skoledag. Der er særlige 
restriktioner, men de får heldigvis lov til at kaste karameller, 
som de plejer. 
 
Carsten: 
Årsplanen for bestyrelsen rettes til. Den lægges på 
hjemmesiden.  
 
Nye Corona-restriktioner:  
Holddannelse omkring sprog og valgfag er muligt.  
I SFOen laver lempelser ift. om der kan mødes på tværs af 
klasser.  
Henvendelse på kirketorvet om overnatning fra onsdag til 
fredag. Carsten vender tilbage med et svar til forældrerådene.  
 

9. Punkter til kommende møde 
 

 Fysiske rammer 
 

 

• •  


