
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Onsdag den 30.3.2022 

Referent: Simon Fenger 

21/22 
Møde nr. 7 

 Deltagere i mødet: Skolebestyrelsen & Elevrådet.  
 
 
 
Mødet afholdes på Grønløkke i mødelokale 1 

 

1. Godkendelse af dagsorden  18.00 – 18.05 
(Heidi) 

 Ref: 
Spørgsmål om eleverne skal være tilstede ved punkt vedr 
elevtal i klasserne. Det er der ingen problemer i, at de er 
med til. 
 
Kommentar: Der er meget kort tid afsat til 
regnskabspunktet, det ville have været godt at få noget 
sendt ud, således at man kunne nå at forholde sig til dette 
punkt inden mødet. 

 

2. Velkommen til Simon Præsentation Simon 
 
 

18.05 – 18.10 
(Simon) 

 Ref: 
Simon har erfaring som viceskoleleder på Holme Skole 
igennem de seneste 9 år, og før dette som lærer og leder 
på Læssøesgades skole.  
Simon bor privat i Holme med sin hustru og to døtre på 
hhv 15 og 18 år. 

 

3. Regnskab 2021 Regnskab 2021 
 
Regnskabet præsenteres og særlige områder fremhæves. 
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 
 
 
 

 

18.10 – 18.25 
(Gitte) 



 Ref: 
 
Regnskabet kommer i dag, det gør budgettet ikke, da vi 
ikke har alle tallene endnu. 
 
Gittes gennemgang af regnskab: 
Vi er gået ud af 2021 med et akkumuleret plus på 1,7 
million. Vi har fået en del flere penge sendt ud pga Corona, 
dette har været medvirkende til det positive resultat.  
 
Vi har ikke kunnet bruge de penge på bygninger, som vi 
havde budgetteret med pga corona, så vi har i stedet 
kanaliseret penge over på køb af skolemøbler. Vi har skiftet 
skolemøbler i mange klasser.  
Vi har heller ikke brugt så meget på elevaktiviteter, såsom 
busbilletter, entreer, ture m.m., som planlagt. Da vi fik 
trivselsmidler sendt ud fra staten, har vi brugt en del af de 
penge på mange konkrete indkøb i form af fodboldborde, 
pannabane, spil med meget mere. 
 

- Der er spørgsmål til bogføring ifht., om pengene 
står på de rigtige poster. Gitte vil tjekke dette 
igennem. 

 
Vi bruger færre penge på energi, end vi har budgetteret 
med. Vi ser imidlertid ind i stigende energipriser, og vil 
derfor skulle forvente at afsætte mere til dette. 
 
Lønmæssigt har der været besparelser på vikarkontoen 
ligeledes pga Corona.  
 
Udgiften til elever i specialklasser er ikke steget så meget, 
som forventet, muligvis på grund af ventelister hos PPR. Vi 
forventer en mindre stigning. 
 
Ifht kantinen har vi en større lønudgift end forventet pga 
en sygemelding med heraf følgende udgifter til vikar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vi mister også noget indtægt lige nu, da vi ikke kan lave 
morgenåbning.  
 

- Spørgsmål til et aftalt event - er der afsat midler til 
dette, er de brugt? - Gitte informerer om, at der er 
penge i budgettet under elevaktiviteter, hvis der er 
planer om at afvikle et event. 

 
Birgitte informerer om, at MED-udvalget har taget godt 
imod, at der nu er et plus i budgettet.  
 
Birgitte spørger om informationsniveauet er, som det 
forventes af bestyrelsen.  
 

- Der er ønske om at se selve afrapporteringen til 
forvaltningen.  

-  
Gitte vil gerne vise det, der afrapporteres 

fremadrettet, Gitte fortæller, at det er meget 

mindre detaljeret, end det bestyrelsen har fået 

forelagt.  

 

- Der er et ønske om, at bestyrelsen får mulighed for 
at få bilagene tilsendt, således at der er mulighed 
for at forberede sig. I særdeleshed hvis der 
fremadrettet ikke skal være et decideret 
økonomiudvalg. 

 

- Der er et spørgsmål til, hvad det koster med den 
nuværende økonomiske prioritering omkring 
beslutninger vedr konstitueringer i ledelsen. Et 
ønske om at få info om beslutningernes 
konsekvens på økonomien.  

 

Birgitte informerer om, at hun er vant til at arbejde 

med kvartalsregnskaber, og foreslår at de 

fremlægges for skolebestyrelsen. Birgitte 

problematiserer, at der skal præsenteres præcise og 

konkrete oplysninger om detaljerede beslutninger 



som fx konstitueringer, vikardækning og lignende 

dagligdags beslutninger.  

Birgitte efterlyser et samarbejde, som bygger på 

tillid.  

 

Der bakkes fuldt ud om løsninger med 

kvartalsregnskaber. Grunden til, at der er et behov 

for at gå tæt på er en historik med store underskud. 

Der er et stort behov for ikke at blive negativt 

overrasket! 

 

4. Status Elevtal Status Elevtal  
Bilag vedhæftet.  
 
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 
 
  

18:25 - 18:30  
(Birgitte) 

 Ref: 
Vi får en ekstra 0.klasse, og en ekstra 0.specialklasse.  
 
Der bliver dermed 5 0.almen klasser og 1 special. 
 
Vores to nye 4-5. specialklasser flytter vi til Grønløkkeafd.  
 
Næste skoleår skal vi tale om flytning af 5.årgang til 
Grønløkkeafd. 
  
Vi er blevet spurgt, om vi har plads til Ukrainske elever, og 
det har vi. 
 
Ifht elevtal, og sammenlægninger så har vi en stor 
opmærksomhed på nuværende 5.årgang. Aktuelt så har vi 
”kun” 5 elever over en sammenlægning. 

 

5. Budget 2022 Budget 2022 
 
Punktet udskydes til mødet d.5.5.  
 
Birgitte informerer om nogle af de ting vi vil have fokus på: 

- Faglig opkvalificering 

18:30 - 19:00  
(Gitte) 



- Elevaktiviteter 
- Undervisningsmidler 

 

Der er et ønske fra bestyrelsen om at området med 

læseskrivevanskeligheder og faglige udfordringer 

generelt prioriteres.  

 

 

 

6. Nyt fra Elevrådet Elevrådsrepræsentanter har ordet. 
Nyt fra elevrådet og ønsker om forbedringer.  
 
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 
 
 

19:00-19:15 

 Ref 
Det store elevråd: 
Elevrådet informerer om at 8.klasses toiletter ofte er 
stoppede. Vandposten i B-fløjen virker heller ikke.  
Eleverne blev informeret om, at det er vigtigt, at de 
kontakter pedellerne omkring sådanne emner. 
 
Elevrådet bliver spurgt om de anvender de madtilbud, der 
bliver leveret til skolen. Elevrådsrepræsentanterne 
fortæller, at der generelt ikke er så mange, der bruger det - 
de går i stedet i Netto.  
 
Der er et stort ønske om et ordentligt spejl i 
pigeomklædningsrummet.  
 
Det lille elevråd:  
Der er startet godt op i det lille elevråd. Der er sat børn på 
mange konkrete opgaver 
Elevrådet har arbejdet med Frikvartersfaciliteter, toiletter 
og kantine.  
 
Der er stor ros fra skolebestyrelsen til det igangsatte 
arbejde i det lille elevråd og også det fine referat.  
 

 



 

7. Sandwich Elevrådet spiser med og forlader herefter mødet.  19:15-19:30 
 

8. Valg til skolebestyrelsen Valgproces og orientering herom.  
Bilag vedhæftet med datoer fra valget i 2020. Nyt bilag 
med opdaterede datoer fremsendes inden den 30.03.22.  
 
Der skal vælges tre forældrerepræsentanter og min. to 
suppleanter. 

Formålet er at tage de indledende snakke samt nedsætte 
en arbejdsgruppe.  
  

19.30 – 19.45 
(Birgitte/Eldin) 

 Ref 
Datoerne er ikke opdaterede i det bilag, der er sendt ud. Vi 
er afventende ifht noget materiale der skal komme fra 
forvaltningen.  
 
Line genopstiller ikke.  
 
Birgitte laver en opdateret tidsplan. 
 
Opstillingsmødet finder sted i uge 20. Onsdag d.18.Maj kl 
17 - 19. 
Eldin foreslår, at det kobles sammen med et oplæg om 
eksempelvis fællesskaber efter Corona eller lignende. 
Dette kunne afholdes på kirketorvet.  
Et andet forslag er klima. 
Der bliver undersøgt nogle forskellige muligheder.  
Kantinen laver Paninis efterfølgende - Birgitte tager fat i 
kantinen. 
 
Der nedsættes en lille arbejdsgruppe: Eldin, Heidi, Mette. 
 

 

9. Dialogmøde Planlægning af Dialogmødet. 

Fastlægge dato og evt. tema for oplægget. 

19:45 – 20.00 
(Heidi/Eldin) 
 

10. Tilsyn fra UVM  Tilsyn fra UVM 20.00-20:05 



 (Birgitte) 
  

 Ref 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har 16. februar 2022 
afsluttet tilsynet med Tranbjergskolen. 
Aarhus Kommune og Tranbjergskolen fortsætter 
samarbejdet med fokus på fritagelse fra prøver, samt løft 
af skolens prøveresultater og trivselsmåling. 
  
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 
 
Tranbjergskolen er ikke længere under tilsyn. Vi ligger 
bedre i dag både ifht andel af elever, der tager 
afgangsprøverne og på karaktererne.  
 
Tilsynsopgaven tager vi videre i PUF-regi. 
 

 

11. Tilsyn fra UVM Forlængelse af Frihedsgrader 
Oplæg om Tranbjergskolens anvendelse af konvertering af 
understøttende undervisning i 2022-2023. Konvertering af 
understøttende undervisning er anvendt i indeværende 
skoleår. 
 
Bilag: Et bredt flertal af folketingets partier er enige 

om at videreføre frihedsgrader | Børne– og 

Undervisningsministeriet (uvm.dk) 
 
Formålet er, at skolebestyrelsen træffer en beslutning, som 
grundlag for skoleårets planlægning.  
 
 

20.05-20:20 
(Simon) 
 

 Ref 
Vi ønsker at udnytte frihedsgraderne ifht at konvertere 
understøttende timer til tovoksentimer. Bestyrelsen 
bakker op om dette.  
Bestyrelsen er nysgerrige på muligheden ifht at anvende 
mulighederne for fjernundervisning. Dette tages op på et 
kommende møde. 
 

 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/mar/220309-et-bredt-flertal-af-folketingets-partier-er-enige-om-at-viderefoere-frihedsgrader


 

12. Input til stillingsopslag Input til stillingsopslag 
Bestyrelsen kommer med input til stillingsopslag til 
pædagogisk leder i udskolingen med opstart 1. august 
2022. Heidi Andreasen, næstformand i skolebestyrelsen 
deltager i ansættelsesudvalget. 
 
Spørgsmålene fremgår af bilag. 
 
Formålet er at skolebestyrelsen bidrager til indholdet i 
stillingsopslaget. 
 
 
 

20.20-20:45 
(Birgitte) 

 Ref 
 
Birgitte informerer om, at der er kommet 21 ansøgninger 
til stillingen som viceskoleleder 
 
Ifht den kommende stilling:  
 
Det er endnu ikke helt afklaret hvordan fordelingen af 
opgaver skal være i ledelsen fremadrettet.  
 
Bestyrelsens input er, at det ligger meget op ad de ting, 
som de tidligere har budt ind med ifht stillingen som 
viceskoleleder.  
 
Det kunne være relevant at tænke i, hvordan 
sammenhængen med en viceskoleleder kunne være, 
således at de komplimenterer hinanden godt.  
 
Det er vigtigt, at det er en, der er pædagogisk og didaktisk 
stærk. Det kunne også være relevant at tænke i en, der 
måske har noget kendskab til modtageklasseområdet.  
 
Birgitte fremhæver vigtigheden af at få en ind, der er stærk 
til at kommunikere. - også på sociale medier. 

 



 

13. Nyt fra: 

Formand 

Øvrige medlemmer  

Medarbejdere 

Ledelsen 

 
 
 
 

20:45 –  

 Ref 
Opfordring fra forældre om at opdatere principper og 
diverse beskrivelser mm. Flere af dem indeholder ”gamle” 
oplysninger omkring, hvem der er ansvarlige for diverse 
etc.  
 
Vi er i gang med skoleårets planlægning, det fylder en del 
for os. 
Vi drøfter kontorindretning på kirketorvet.  
Der er booket lejrskoler for 6. og 10.klasse. 
 
Vi arbejder på, at vi også kan få 8.klasse afsted. 
 
Birgitte slutter af med at sige, at hun er meget glad for at 
være på skolen. 
 
Bestyrelsen kvitterer med, at der er stor ros til Birgitte for 
den måde, hun er kommet i gang med.  
 

 

14. Næste bestyrelsesmøde 
05.05.22 

Forslag til punkter 
- Mødet mellem SFO-forældrerådet og bestyrelsen  
- Valg til skolebestyrelsen. 
- Skolebestyrelsesmødet: 

Næste skole år: - Lektionsfordelingsplanen - 
Skoledagens organisering Forældrene som 
ressource – TIT organisationen, justeringer? Drøfte 
udkast til årsberetning – Anvendelse af 
Frihedsgraderne/Fjernundervisning 
Seksualundervisning 
Elevdemokrati - Børn og unge byråd mv 
 

 

 


