
  

 

Referat fra skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Torsdag den 05.01.2022 
Referent Anne Illeborg 

21/22 
Møde nr. 5 

 Deltagere i mødet: Heidi Andreasen, Mette Noe-Nygaard 
Rasmussen, Christian Øls Fredsbo, Susanne Andersen, Eldin 
Basic, Jane Bundgaard, Martin Østersø, Anne Illeborg, og 
Carsten Baun 
 
Desuden deltager Susanne, som er Skolechef for område 
Syd.  
 
Afbud fra: Lisa Overgaard Ibsen, Line Fjordside Have  

 

1. Godkendelse af dagsorden  18.00 – 18.05 
(Heidi) 
 
Line vil gerne fortsætte i bestyrelsen og vender formodentlig 
tilbage til april 2022.  
 

2. Status på elevtal Status på hvor mange der er indskrevet på skolen til 
kommende 0. klasse 
Status på elevtal i de enkelte klasser (Se bilag) 
 
Formålet er at give bestyrelsen et overblik over elever til  
kommende 0. klasse og status på klasserne lige nu 

18.05 – 18.20 
(Carsten) 
 
Carsten orienterer om Coronasituationen.  
 
Elevtallene viser, at der stadig er opmærksomhed på 5. årgang.  
Der er indskrevet 119 elever til 0.klasse (5 klasser) til 
kommende skoleår.  
 
Der er et ønske om, at hvis der kommer flere specialklasser i 
kommende skoleår, at det er indskolingsklasser.  
 
Flere klasser på 0.årgang og evt. specialklasser, kan give en 
udfordring ift. plads på Kirketorvet. Der skal tænkes i, hvordan 
der kan findes plads til de klasser.  
 

3. Ny skoleleder på Tranbjerg Carsten deltager ikke. Det øvrige ledelsesteam er inviteret 
med. 

18:20 – 19.20 
(Skolechef Susanne Holst) 



Susanne orienterer om processen 
Formålet er at give en orientering og mulighed for drøftelse 

Susanne hilser på og orienterer om baggrund for beslutningen 
om at flytte skoleleder Birgitte Agersnap til Tranbjergskolen. 
Susanne orienterer desuden om det følgeskab Tranbjergskolen 
vil få i forbindelse med indsættelse af Birgitte.  

4. Skolebestyrelsens opgaver i 
foråret 

Herunder udpegning af forældrevalgte til Evt. 
Ansættelsesudvalg 
Formål er en drøftelse af fårets opgaver 

19.20 –  
(Eldin) 
 
Der nedsættes ikke et ansættelsesudvalg.  
 
Når der skal vælges være bestyrelsesvalg næste gang er 
Susanne, Line og Eldin er på valg.  
 

5.    

6.   Der har været stillet et spørgsmål fra Jan Berg Andersen, formand for 
håndboldforeningen, om renovering af hallen. Renoveringen sker i  
uge 26 2022.  

   

   

 


