
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Onsdag den 27.10.2021 
Referent Anne Illeborg 

21/22 
Møde nr. 3 

 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 
(Heidi) 
 
Præsentation af bestyrelsen for elevrådsrepræsentanter.  
Elevrådet fortæller, hvad de arbejder med.   
Det der fylder for dem lige nu er: 

• Vandfontæneren virker ikke i den ene fløj.   

• Det synes, er koldt i mange klasselokaler.  

• Stolene i de klasser, hvor der endnu ikke er skiftet, er 
ikke så behagelige at sidde på.  

 
Det lille elevråd er indkaldt til møde. Jane vil informere på 
næste møde.  

2. Fysiske rammer Der har været besøg på skolen af konsulenter fra 
kommunens Plangruppe (Bygninger) 
De blev vist rundt, og så skolens faciliteter. 
Der gives et referat fra dette møde. 
 
Hvilke tanker og ideer har vi til de fysiske rammer, og 
hvordan kan vi få dem realiseret? 
 
Formålet er at få drøftelse om de fysiske rammer på skolen 

18.05 – 18.55 
(Carsten) 
 
I uge 40 var der besøg fra Planlægning (under økonomi og 
administration i Børn og unge). Planlægning var rundt på skolen 
sammen med Gitte, Stefan og Carsten for at se klasselokaler og 
faglokaler. Målet fra Planlægning var at få et overblik over den 
samlede bygningsmasse på skolen.  
 
Målet fra skolens side var også at gøre opmærksom på 
renovering af faglokaler og standen af dem.  
 
Planlægning var af den overbevisning, at der var lavet nye 
faglokaler på skolen, men skolen tænkes som én skole og ikke 
som en, der er på to matrikler. Derfor er der ikke lavet nye 



lokaler på de afdelinger, hvor der er brug for det (naturfag i 
udskolingen).  
Plan var opmærksomme på, at klubben har store lokaler, som 
skolen kan bruge.  
 
Økonomisk kan det ikke svare sig at flytte fysiklokalet fra 
indskolingen til udskolingen.  
 
Der er et ønske om at kigge på udearealerne på begge 
matrikler, så de kan blive mere attraktive ift. trivsel.  
 
Det undersøges, om der kan bruges penge på begge matrikler 
ift. at styrke trivslen for eleverne på udearealerne.  
Der kan bruges penge fra det beløb, der er tilført skolen til 
trivsel efter Corona-lockdown. Carsten orienterer bestyrelsen 
om beløbet og der tages stilling efterfølgende, ved at melde 
tilbage på mail. 
 

3. Lejrtur i skoleåret 22-23 Der har i dette skoleår været lidt tvivl om, hvilke klasser 
som skulle afsted og hvilke rammer der var om de enkelte 
lejrture. 
 
 
Formålet er at få en drøftelse af hvilke rammer der skal 
være omkring lejrture 

18.55 – 19.25 
(Carsten) 
 
En drøftelse af hvordan rammerne skal være for lejrskoler i 
skoleåret 2022/2023. Der er et ønske om, at der skal være 
lejrskoler i både indskolingen og udskolingen i løbet af de 9.års 
skolegang.  
 
I november 2020 blev det besluttet, at der skal være lejrskole 
på 6. årgang, og der kan laves en tur i indskolingen, som er 
forældrebåret.  
 
Der skal laves retningslinjer for overnatninger, der er 
forældredrevet (det kan være et eksempel, hvor der er en 
enkelt overnatning, hvor forældrene er der om natten, og 
lærerne er der om til undervisning fx om fredagen).  
 
Carsten laver en udregning for økonomien på en lejrskole og 
det skal drøftes på næste bestyrelsesmøde.  
  



4. Pause Lidt til ganen og maven 19.25 – 19.40 
 

5. Mål- og indholdsbeskrivelse 
for SFO 

Der er en bunden opgave til bestyrelsen at udarbejde en 
Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO, ud fra 
Fritidspædagogiske vision der er lavet for Århus kommune 
Hvordan griber vi den an? Hvilken rolle skal SFO-
forældrerådet spille eller spiller de? 
 
 
Formålet er at drøfte hvordan vi i bestyrelsen griber 
opgaven an 

19.40 – 20.15 
(Carsten) 
  
Der skal udarbejdes en mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. I 
samarbejdsaftalen er kompetencerne ikke givet til SFO, derfor 
skal skolebestyrelsen forholde sig til, hvilken rolle, de vil spille i 
det.  
Det er et treårigt projekt, så det er ikke noget, der skal løses her 
og nu.  
 
Skolebestyrelsen vil gerne give SFO-forældrerådet mulighed for 
at være initiativtager ift. hvilke punkter, der skal arbejdes med 
og lave mål- og indholdsbeskrivelsen.  
  
Skolebestyrelsen skal opdateres undervejs. SFO-forældrerådet 
skal orientere skolebestyrelsen, når der er fællesmøder og de 
skal komme med et oplæg for skolebestyrelsen, når det er 
gennemarbejdet.  
 
Den endelige godkendelseskompetence ligger ved 
skolebestyrelsen. 
 

6. Status elevtal Formålet er at en status 
 

20.15 – 20.25 
 

Der er fortsat opmærksomhed på 5. årgang.  
 
Tallet for kommende 0.klasse viser, at det kan ende med at 
være 5 klasser i skoleåret 22/23. 

7. Nyt fra: 

Formand 

Øvrige medlemmer  

Medarbejdere 

8. Ledelsen 

 
 
Møde med Rådmanden 
 
 
Formålet er at give en orientering  

20.25 – 20.50 
(Carsten) 

 

Susanne og Heidi tager til Skole- og forældre landsmøde i 
november.  
 
Tranbjergskolens venner: Der kommer en hoppepude på 
klubbens udeareal. Den er betalt af Tranbjergbørnenes venner.  



 
Indskolingen: 
Der er afholdt temauge med fokus på trivsel og motion. Det 
forløb godt.  
 
Udskolingen: 
Der er afholdt temauge i udskolingen. Ugen forløb også godt. 
Der var besøg af forældre onsdag, som var en god oplevelse 
med mange besøgende. Torsdag var 5. årgang på besøg.  
 
 
Carsten: 
Bo har opsagt sin stilling som SFO-leder. Der er sat proces i gang 
for at lave et stillingsopslag til en ny leder.  
Det er under overvejelse at ansætte en pædagogisk leder mere 
udover Bo. Carsten er ved at undersøge muligheden.  
Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg. 
Ansættelsesprocesserne vil komme til at køre som to separate 
processer.  
 

Der er tegnet abonnement på ”klassetrivsel.dk”. Det er et 
værktøj til at arbejde med klassetrivsel for de enkelte klasser.  

9. Evt.  20.50 – 21.00 
Der efterspørges tilsyn i pauserne i indskolingen.  
 
Der mangler referater på hjemmesiden.   
 
Mødet d. 25. november bliver flyttet til d. 24. november.  
Temamødet skal have temaet ”Overgange” og der arbejdes på 
et indhold og en dagsorden.  
 

   

10. Punkter til kommende møde 
 

 

 
 

Punkt om pauser  
Ønske fra Martin om at have en ”Diskussionspunkt” på 
møderne.  
 
Køleskabe  
Lejrskoler 



Trivselpenge 
 
  

11.    
   

   

12.     
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