
 

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Torsdag den 25.11.2021 
Referent Anne Illeborg 

21/22 
Møde nr. 3 

 Deltagere i mødet: Skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet  
 

1. Godkendelse af dagsorden Eldin er mødeleder 
 

18.00 – 18.05 
(Eldin) 

2. Mål og indholdsbeskrivelse for 
SFO 

En drøftelse af, hvordan der kan arbejdes med denne 
opgave, og en afstemning i forhold til samarbejdsaftalen 
mellem SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen 
 
Formålet er at få en forventningsafstemning 

18.05 – 18.55 
(Bo og Carsten) 
 
Bo gennemgår rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. 
  
Vedhæftet er dokumentet fra gennemgangen.  
 
Det er et treårigt projekt, hvor der arbejdes med temaer til 
udmøntningen af børne- og ungepolitikken og den 
fritidspædagogiske vision. Da det er et treårigt projekt, er der 
tre år til at arbejde med temaerne i.  
 
Det er SFO-forældrerådet, der udarbejder input til temaer. 
Temaerne fremlægges for skolebestyrelsen, når der er lavet 
input.  
 
SFO-personalet er ved at lave beskrivelser af de aktiviteter, der 
bliver lavet i SFOen. Beskrivelserne skal bruges til hjemmesiden. 
I beskrivelsen fremgår forventninger til forældrene i 
sammenhæng med de enkelte aktiviteter.  
 
SFO er ved at beskrive, hvad SFO ønsker at opnå af 
børnefællesskaber.  
 
På næste fællesmøde skal processen for mål- og 
indholdsbeskrivelse på mødet. Det skal være en kort orientering 



fra SFO-bestyrelsen til Skolebestyrelsen. Orienteringen skal 
indeholde hvad og hvordan der arbejdes med temaerne. Mødet 
er d. 28. april 2022.  
Mødes skal forberedes af et udvalg af skole- og SFO-
bestyrelserne.  
 
Temaer kunne være: 
Børnefællesskaber 
Lokalt samarbejde 
Forældresamarbejde 
Bæredygtighed 

3. Pause Lidt til ganen og maven 18.55 – 19.05 
 

4. Princip for kommunikation Der er lavet et udkast på et princip for kommunikation. 
 
Formålet er at en drøftelse omkring samt godkende 
princippet 

19.05 – 19.40 
(Arbejdsgruppen) 
 
Princippet er tilrettet og sendes med referatet.  
 

5. Ansættelse af ny pædagogisk 
leder for SFO og 0. – 1. kl 

Der er ansættelsessamtaler i den 6. og 15. december. Er 
der nogle gode input, som skal gives med til 
ansættelsesudvalget 
 
Formålet er at klæde ansættelsesudvalget på med gode 
input 

19.40 – 20.00 
(Carsten) 
Ansættelsesudvalget: 
2 x medarbejder fra SFO 
1 x medarbejder fra Skolen 
1 x SFO-bestyrelsen 
1 x Skole-bestyrelsen 
Ledelsen 
 
Input til ansættelsesudvalget er, at der skal være 
ledelsesmæssig erfaring fra tilsvarende job.  
 

  Evt.  
Landsmøde (Susanne): 
Interessant landsmøde. Det er en organisation, der sidder med, 
når der skal forhandles på skoleområdet. Corona har gjort, at 
der er blevet større indflydelse, da forældrene blev spurgt 
under Corona.  



Susanne mener, at Tranbjergskolen skal motivere andre skoler 
til at deltage (hvis man er medlem af Skole- og forældre) næste 
år, da det er en organisation, der er begyndt af få indflydelse.  
 
Martin vil gerne bruge bestyrelsesmøder til, at bestyrelsen kan 
fortælle, ”hvad den gode skole er”. Han spørger til, om det kan 
være en ide på bestyrelsesmøderne.  
Martin starter med et punkt på en af de kommende møder i 
foråret 2022.  
 
Forældrehenvendelse:  
Der har været forældrehenvendelser om rengøringen på skolen.  
 
Carsten: 
Carsten orienterer om, at der er et ønske om at ansætte en 
pædagogisk leder mere. Der er vækst i elevtallet og prognosen 
er, at der i 2026 vil være 100 elever mere på Tranbjergskolen.  
Presset på ledelsen er så stort, at det er svært at bedrive 
pædagogisk ledelse. Der blev ikke genansat en pædagogisk 
leder, da der stoppede en pædagogiske leder for 1,5 år siden 
(den tværgående pædagogiske leder). Mængden af opgaver for 
de pædagogiske ledere er alt for stort ift. de antal ledere, der er 
ansat.   
 
Bestyrelsen anerkender der er mange opgaver for de 
pædagogiske ledere , men mener ikke, der skal ansættes en 
leder mere.  
 

  


