
 

 

Referat skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Onsdag den 29.09.2021 
Referent Anne Illeborg 

21/22 
Møde nr. 2 

 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: 
Christian, Eldin og Line.  

1. Formøde økonomi Gennemgang af økonomi for øk-udvalg 17.00 -18-00 

2. Godkendelse af dagsorden  Heidi er mødeleder 
 

18.00 – 18.05 
(Heidi) 

3. Status på økonomi Gennemgang af økonomien. Gitte deltager. Formøde fra kl. 
17 
Formålet er at få overblik over økonomien 

18.05 – 18.30 
(Gitte/Carsten) 
 
Gitte laver en gennemgang af økonomien. Overordnet kan 
siges, at de forudsætninger, som blev lavet for budgettet 
holder. Det drejer sig om: 
Der er ikke flere elever i specialklasserne.  
Sygefravær er i den høje ende, men det er der taget højde for.  
Elevtallet er stabilt – de ændringer, der har været, betyder ikke 
noget for tildelingen.  
 
Der afdrages 500.000 på underskuddet.  
 

4. Udbuddet i kantinen på 
Kirketorvet  

Der har været henvendelser på udbuddet i kantinen. Hvad 
er vores udbud? Hvilke konsekvenser har det, hvis der 
ændres 
 
 
Formålet er at drøfte udbuddet 

18.30 – 18.55 
(Gitte/Carsten) 
 
Der har været forældrehenvendelser omkring udbuddet i 
kantinen. Derfor inviterer Carsten bestyrelsen til en prioritering 
omkring udbud i kantinen.  
 
Det eleverne køber, er ikke det, der efterspørges fra 
forældrene. Det der efterspørges, er sunde måltider (vegetar, 
økologi). 
Rettes der i udbuddet, skal der findes penge andre steder.  



I kantinen er alt økologisk (undtagen kødet), og der sælges 
grønt og groft hver dag. Der er fokus på, at sælge sundt mad, 
men der skal også laves mad der sælges.  
 
Bestyrelsen bakker op om udbuddet, men der kigges hele tiden 
på at lave sunde tilbud. Bestyrelsen ved, at det handler om 
udbud og efterspørgsels.  
 
Bestyrelsen pointerer også, at der har været en lang og god 
proces omkring udbuddet og det har fundet et godt leje.  
 

5. Køleskabe i klasserne Henvendelse fra forælder omkring opsætning af køleskabe 
i klasserne. 
Det er før besluttet, at det ikke længere var en mulighed af 
forskellige grunde. 
 
 
Formålet er en afklaring 

18.55 – 19.15 
(Gitte/Carsten) 
 
Der er forældre i indskolingen, der gerne vil have muligheden for at få 
køleskabe i klasselokalerne igen.  
Grunden, til at de blev taget af, var hygiejne og ledninger, som lå i 
klasselokalerne.  
Det besluttes, at der ikke skal genindføres køleskabe i klasselokalerne. 
  

6. Pause  
Lidt til ganen og maven 

19.15– 19.30 
 

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

19.30– 19.40 
(Carsten) 

Der er opmærksomhed på 5. årgang ift. elevantallet.   
De elever, der flytter fra skolen, er pga. flytning, andet 
skoletilbud eller udslusning af modtagelseselever.  

8. Princip vedr. ordblinde Der er lavet et princip, som er udsendt som bilag. 
 
Formålet er en orientering og godkendelse af princippet  

19.40 – 19.50 
Princippet er godkendt.  
Skolen udarbejder handleplan ud fra princippet.  

9. Pædagogisk weekend 
”Fælles mindset – fælles 
sprog” 

Hvordan oplever bestyrelsen at der er en skole i Tranbjerg? 
Hvor ser bestyrelse mulighederne for at udvikle mere 
fælles på tværs af de to matrikler? 
Der arbejdes i mindre grupper, og samles op i fælles 
plenum 
 
24. og 25. september er der pædagogisk weekend for 
personalet. Temaer er fælles fokus på kerneopgaven og 
børnesynet. Der arbejdes med den grundlæggende tilgang 

19.50– 20.40 
(Carsten) 
 
Punktet udsættes. Arbejdsgruppen til temaaftenen i oktober 
overvejer, om punktet kan drøftes der.  
 



til børnene/de unge og hvad, der binder skolen sammen til 
at være én skole.  
 
Formålet er at give en orientering  

10. Nyt fra: 

Formand 

Øvrige medlemmer (Tranbjerg 

børnenes venner) 

Medarbejdere 

Ledelsen 

 

 
 

20.40– 20.50 
(Heidi) 
 
Heidi: Den gamle kantine på Kirketorvet bookes hos Heidi. Hun 
oplever, at der er efterspørgsel på lån af lokalet.  
 
Heidi og Susanne: Der er landsmøde d. 19.-20. november og det 
deltager de i.  
 
Lise: Lisa har forsøgt at sætte håndboldkaravane i gang i 
indskolingen. Lise oplever, at det er svært at lave aftalen med 
skolen. Carsten følger op.  
 
Mette (Tranbjergbørnenes venner): De laver årligt julemarked 
på naturcenteret.  
 
Medarbejder:  
Martin fortæller, at der har været lejrskole på 6. årgang. Det har 
været godt.  
I uge 41 er der temauge.  
 
Jane fortæller, at der også er temauge i uge 41. Fokus er trivsel 
og motion.  
Frikvarter fylder på begge matrikler i øjeblikket. I indskolingen 
er de antallet af tilsyn og i udskolingen er det aktiviteter i 
pauserne.  
 
Ledelsen: 
Pædagogisk weekend har været rigtig god for personalet og 
ledelsen.  
 
12. oktober er der dialogmøde på Kragelundskolen.  
 

11. Punkter til kommende møde  Fysiske rammer 



  
Punkt om pauser skal drøftes.  
 
Ønske fra Martin om at have en ”Diskussionspunkt” på 
møderne.  
 

   

   

12.     
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