
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Mandag den 23.08.2021 
Referent Anne Illeborg 

21/22 
Møde nr. 1 

 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 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  Heidi er mødeleder 
 

18.00 – 18.05 
Dagsorden er godkendt.  
 

2. Gennemgang af 
arbejdsgrupper 

Gennem gang af arbejdsgrupper. Er der nogen som vil skifte. Er der 
andre arbejdsgrupper vi skal have oprettet. 
 
Formålet er at få overblik over arbejdsgrupper 

18.05– 18.20 

(Eldin) 

 
Arbejdsgrupper for skoleåret 21-22: 
Økonomi: Eldin, Heidi, Jane og Martin 
Kantine: Line, Jane, Heidi, Lisa, Martin og Anne 
 

3. Planlægningsgruppe til 
temamøde i oktober  

Hvem vil være med til at planlægge mødet. 
En drøftelse af mulige emner. 
Fra mødet med SFO-forældrerådet kan der være ideer til 
emner 
Formålet er at skabe godt udgangspunkt for temamødet 

18.20– 18.50  
(Eldin) 
 
Temamødet er et møde, hvor bestyrelsen fordyber sig i et tema. Det 
er på et bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2021.  
 
Ideer til temaer: 
Brugen af sociale medier  
Brugen at IT på skolen 
Børne- og ungepolitikken: I arbejdet med Børne- og ungepolitikken er 
der forslag til emner, man kan fordybe sig i.  
Samarbejde med lokalområdet 
Overgange: Hvordan samarbejder man om overgangene på skolen og 
børnefællesskabet.  
 
Der nedsættes et udvalg til mødet: 
Carsten, Bo (SFO), Anne, Christian, Lisa, Eldin og Mette.   

4. Deltagelse i forældremøder Hvilke emner kan man tage op? 
Er der brug for omfordeling af møder? 
Formålet er en afklaring 

18.50 – 19.05 
(Eldin) 
 



Der er et bestyrelsesmedlem, der deltager i årgangsmøder.  
Datore: 
24/8 – 8. og 1.årgang 
31/8 – 7. og 0. årgang 
1/9 – 5. årgang kl 16.30 
7/9 - 9. og 4. årgang 
21/9 - 2. årgang 
29/9 - 3. årgang 
Det nævnes på møderne: 
Madordning (udskolingen), dialogmøde, valg til foråret.   

5. Pause  
Lidt til ganen og maven 

19.05– 19.25 
 

6. Status elevtal Hvordan er vi startet op. 
Formålet er at en status  

19.25– 19.35 
(Carsten) 
Der er opmærksomhed på 5. årgang ift. antal i klasserne.  

7. Skolens pædagogiske 
indsatsområder i skoleåret 

Fokus er arbejde med fælles fokus på kerneopgaven, fælles 
opgave/fælles ansvar og børnesyn 
Formålet er at give en orientering  

19.35– 19.50 
(Carsten) 
24. og 25. september er der pædagogisk weekend for 
personalet. Temaer er fælles fokus på kerneopgaven og 
børnesynet. Der arbejdes med den grundlæggende tilgang til 
børnene/de unge og hvad, der binder skolen sammen til at 
være én skole.  
 
Skoleårets indsatser:  
Styrke inklusionen 
Fokus på Chromebooks og IT i undervisningen 
Fortsat fastholdelse på brugen af bevægelse i undervisningen 

8. Forventningsafstemning til 

samarbejdet i 

skolebestyrelsen 

Det gode samarbejde, som spiller hinanden gode. 
Bestyrelsens synlighed. Evt. deltagelse ved opstart for 0. 
klasse. 
Formålet er at skabe et godt grundlag for samarbejdet i 
bestyrelsen 

19.50– 20.20 
(Carsten) 
 
Samarbejde om hele skolen. Bestyrelsen skal arbejde 
overordnet omkring skolen (ikke detaljer omkring en enkelt 
klasse).  
Forventningsafstemning om, hvad bestyrelsen deltager i af 
dialogmøder mm.  
Forventningsafstemning om, hvad bestyrelsen forventer af 
hinanden.  
God gennemsigtighed for bestyrelsen ift. hvad der laves på 
skolen i løbet af et skoleår.   



Dialog om værdigrundlaget 
Forventningsafstemning om, hvem der deltager i de politiske 
informationer og møderne omkring det.  
Tidlig inddragelse i processer, hvis der skal ske strukturelle 
ændringer. 
Mulighed for større fordybelse i punkter på dagsordenen.  

9. Nyt fra: 

Formand 

Øvrige medlemmer (Tranbjerg 

børnenes venner) 

Medarbejdere 

Ledelsen 

 

 
Opstart. Status på løft fagligt og trivsel. Lejrskoler. Corona. 
Valgår. 

20.20-20.50 
(Heidi) 
 
Eldin: 
Ønske om at bestyrelsen bliver en større del af at modtage nye 
elever på 0. årgang.  
 
Øvrige medlemmer: 
Der er ikke nyt fra Tranbjergbørnenes venner.  
 
Medarbejder: 
Møder ind til ikke-rengjort skole efter sommerferien. Jane 
opfordrer til, at bestyrelsen går ind i det.  
(Aarhus kommune har opsagt rengøringsaftalen, og det giver 
udfordringer på de enkelte skoler i Aarhus).  
Chromebooks kan fylde, da nettet driller.  
God stemning og glade elever. 
Corona fylder meget i øjeblikket.  
 
Ledelsen: 
God opstart  
Corona fylder, da mange klasser er ramte.  
Lejrskole 
Kantinen 
Fagligt løft (tysk på 6. or 8. årgang) 
Mindeværdig oplevelse 
30. november er der skolebestyrelsesdag???? 
 
Evt.  
Line har orlov fra bestyrelsen til og med december 2021.  



10. Punkter til kommende møde 
 

 Fysiske rammer 
 

   

11.    
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