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Principper for skoledagens organisering og fagfordeling på 

Tranbjergskolen 
 

Formål 

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig 

læring, dannelse og trivsel. 

Et skoleår planlægges med udgangspunkt i følgende elementer: 

• Fastlæggelse af skolens særlige indsatsområder  

• Budget  

• Fagfordeling 

• Skema  

 

Drøftelse af skolens særlige indsatsområder og økonomiske forhold (december – 

januar) 

• I forbindelse med skolebestyrelsens årlige drøftelse af skolens økonomiske situation 

sker der en vurdering af det kommende skoleårs særlige indsatsområder, som altid skal 

tage afsæt i skolens strategi og vision samt de til enhver tid gældende kommunale 

indsatser, samt en stillingtagen til i hvilken retning, man ønsker, at skolens økonomiske 

forhold skal udvikle sig i det kommende år.  

• Skolens særlige indsatsområder kommunikeres klart ud til såvel medarbejdere som 

forældre.   

 

Forslag til budget (februar – marts)  

• Skolebestyrelsens vurdering af skolens økonomiske forhold danner grundlag for 

skoleledelsens forslag til budget for nyt skoleår. Skoleledelsen indstiller forslag til 

budget for skolebestyrelsen.  

 

Fagfordeling (april – maj) 

• Med udgangspunkt i lektionsfordelingsplanen gennemføres fagfordelingen.  

• Tranbjergskolen følger målet med fuld kompetencedækning 2020. Det betyder, at 95 

procent af timerne på Tranbjergskolen i 2020 skal læses af en lærer med linjefag ud fra 

et fokus på at sikre hver enkelt elev bedst mulig læring. 

• I indskolingen fagfordeles der dog ud fra et få-lærer-princip. 

• Skolebestyrelsen orienteres i forbindelse med drøftelsen af lektionsfordelingsplanen om 

skoledagens organisering på de enkelte årgange.  

• Her beskrives forholdet mellem fagopdelt undervisning og understøttende undervisning, 

pausernes placering og omfanget af bevægelse, studietid, tovoksen-ordning m.v. 

 

Skemalægning (maj – juni)  



4 
 

Med udgangspunkt i fagfordelingen foretages skemalægning ud fra flg. principper: 

• Vi følger de af ministeriet fastlagte timetal på henholdsvis 27 timer (indskoling), 33 

timer (mellemtrin) og 35 timer (udskoling). 

• Vi benytter os af muligheden for at reducere skoledagens længde til fordel for lektioner 

med to-voksenordninger, hvor vi finder det relevant.  

• Der udarbejdes et årsskema for undervisningens placering på klasser, 

lærere/pædagoger, fag og lokaler.  

  

Ved udarbejdelsen af årsskemaet tilstræbes det: 

  

• At sprogfag, kulturfag, naturfag og praktiske/musiske fag fordeles jævnt. 

• At undgå mellemtimer. 

• At imødekomme faglæreres ønske om enkelt eller dobbeltlektioner. 

• At en af klassens hovedlærere bør have timer i klassen hver dag. 

 

 

 

         Vedtaget af skolebestyrelsen april 2019 
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Principper for understøttende undervisning på Tranbjergskolen 
 

• Den understøttende undervisning på Tranbjergskolen skal sigte på at styrke elevernes 

trivsel og deres faglige udvikling.   

• Den understøttende undervisning på Tranbjergskolen kan også bruges til de timeløse 

fag som f.eks. færdsel, uddannelse og job og diverse opgaver i forbindelse med 

klasselærerfunktionen.   

• Den understøttende undervisning skal hænge sammen med og understøtte folkeskolens 

formål, skolens undervisning i fagene og sikre en mere varieret skoledag med 

bevægelse, og hvor det omgivende samfund inddrages. 

 

Organisering af den understøttende undervisning  

• Den understøttende undervisning på Tranbjergskolen varetages primært af klassens 

lærere eller pædagoger. 

• Den understøttende undervisning på Tranbjergskolen skal planlægges i samarbejde 

med de fagpersoner, der er knyttet til den enkelte klasse. 

 

 

Bestyrelsens fokus på understøttende undervisning 

• Ved skoleårets planlægning orienteres skolebestyrelsen om den forventede anvendelse 

af understøttende undervisning - herunder bevægelse og studietid. 

 

  

 

 

    Vedtaget af skolebestyrelsen april 2019 
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Principper for adgangen til i begrænset omfang at opfylde 

undervisningspligten udenfor skolen i en musikskole eller 

idrætsforening (eliteidræt) 
 

Formål med fritagelsen 

Muligheden for at fritage elever efter anmodning fra forældrene skal som hovedregel gælde 

for: 

• Elever, der udøver idræt på eliteniveau, som kræver så meget træning, at det er 

vanskeligt at nå set i lyset af den længere skoledag. 

• Elever, der går på musikskolen og typisk begynder deres musikundervisning så tidligt, 

at den falder sammen med den længere skoledag. 

 

Omfang af fritagelsen 

• Der lægges vægt på, at fritagelsen fra den almindelige undervisning sker på tidspunkter 

i løbet af skoledagen, hvor det mest hensigtsmæssigt kan finde sted. 

• Det tilstræbes, at fritagelsen ligger i tiden til valgfagstimerne eller i den tid, der er afsat 

til den understøttende undervisning. 

• Fritagelsen gives som udgangspunkt i et tidsmæssigt begrænset omfang og i en 

begrænset periode for den enkelte elev. 

 

Organisering af fritagelsen 

• I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse indgår, om det er fagligt 

forsvarligt, at eleven i begrænset omfang ikke deltager i den almindelige undervisning 

set i forhold til læringsmål m.v. 

• I skolelederens vurdering af en konkret elevs fritagelse til eliteidræt indgår elevens 

sportslige niveau. 

 

 

 

 

         Vedtaget af skolebestyrelsen den 2/12 2014 
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Principper for brug af mobiltelefoner på Tranbjergskolen 

 

Formålet med dette princip er at understøtte elevernes læring, så undervisningen ikke 

forstyrres og den enkelte elev kan føle sig tryg på skolens område.   

 

• Smartphones og lignende devices (nedenfor kun beskrevet som mobiltelefoner) er en 

almindelig del af børn og unges hverdag, og de indeholder funktioner, der kan være 

nyttige i skoletiden. Derfor kan de enkelte devices bruges i undervisningen, hvis 

personalet finder det formålstjenstligt.   

• Det er således ikke forbudt at medbringe mobiltelefonen på skolens område, men det er 

personalet, der beslutter, om den må bruges. Skolens personale kan beslutte, at der i 

enkelte klasser, årgange eller afdelinger laves regler om f.eks. aflevering af 

mobiltelefoner ved skoledagens eller undervisningens start.  

• I undervisningen skal mobiltelefonen altid være slukket/på lydløs og lagt væk, 

medmindre personalet har tilladt mobiltelefonen til undervisningsmæssige aktiviteter.   

• Det er ikke tilladt at foretage billede, video- eller lydoptagelse af nogen på skolens 

områder uden personalets tilladelse.  

• Personalet præciserer, hvor billede, video- eller lydoptagelse gemmes, og at de 

efterfølgende slettes. 

• I forbindelse med ture og lejrskoler definerer personalet reglerne.  

• Hvis reglerne ikke følges, kan skolen inddrage den enkelte elevs mobiltelefonen resten 

af skoledagen. Skolen kan også beslutte, at den enkelte elev skal aflevere sin telefon 

den følgende dag ved skoledagens start.  

• Hvis en elev mister mobiltelefonen, er det personens eget ansvar. Skolen kan ikke 

erstatte den. 

 

 

        

Vedtaget af skolebestyrelsen februar 2020 
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Princip for Tranbjergskolens samarbejde med det lokale idræts-, 

forenings- og erhvervsliv 
 

Formål med samarbejdet 

På Tranbjergskolen prioriterer vi samarbejdet med aktører fra skolens nære lokalsamfund, og 

formålet med samarbejdet er at fremme skolens vision om en mere varieret skoledag for alle 

skolens børn og indfri ambitionen om den åbne skole som formuleret i folkeskolelovens §3 stk. 

4-5 og §33 stk. 9.  

Det gode samarbejde 

På Tranbjergskolen ser vi det gode samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som en 

central ressource i opfyldelse af folkeskolelovens §1 og dermed fremme elevernes almen 

dannelse, samt gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie og give dem en forståelse 

for andre lande og kulturer. Det centrale ved det gode samarbejde, er at 

• Samarbejdet skal bidrage til en varieret og afvekslende skoledag. 

• Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne i højere grad stifter 

bekendtskab med lokalsamfundet og de muligheder det rummer. 

• Samarbejdet skal fremme elevernes viden og muligheder i 

uddannelsessystemet. 

 

Organisering af samarbejdet: 

På Tranbjergskolen er det skolens ansatte, der har ansvaret for at fremme og opsøge det gode 

samarbejde, men vi er også lydhøre for alle henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere, 

der kan være med til at indfri skolens formål med samarbejdet. Organisering af samarbejdet 

følger følgende retningslinjer:  

  

• Som hovedregel aftales større og bindende samarbejdsaftaler med skolens ledelse. 

• Skolens ledelse informerer løbende skolebestyrelsen om indgående samarbejdsaftaler. 

• Samarbejder af principiel karakter, skal altid drøftes i skolebestyrelsen før en evt. 

aftale indgås.  

• Enkeltstående og kortvarende samarbejder aftales direkte med den 

undervisningsansvarlige. 

 

Kvalitetssikring af samarbejdet: 

På Tranbjergskolen arbejder vi systematisk og vi ser evaluering som en central del af 

kvalitetsudviklingen.  Derfor lægger vi vægt på, at de ansvarlige medarbejdere er til stede i 

dele af eller hele undervisningen, når eksterne samarbejdspartnere gennemfører 

undervisningen i den fagopdelte/understøttende undervisning.  Alle samarbejdsforløb evalueres 

løbende af de involverede parter, og evalueringen forelægges skolebestyrelsen. 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen okt. 2020 
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Principper for forældreansvar på Tranbjergskolen 
 

Forældrenes og skolens ansvar i samarbejdet mellem skole og hjem. 

 

Forældrenes ansvar generelt 

• På Tranbjergskolen tager vi afsæt i det princip at samarbejde mellem skole og forældre 

giver de bedste forudsætninger for at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel. 

• På Tranbjergskolen deltager forældrene som udgangspunkt aktivt i de faglige og sociale 

aktiviteter, der har til hensigt at understøtte børnenes udvikling. 

• Alle forældre medvirker til et godt læringsmiljø i skolen og i de enkelte klasser, og 

forældrene tager i samarbejde med skolens medarbejdere ansvar for, at der findes en 

god og konstruktiv omgangstone. 

• Det forventes, at forældrene bidrager til, at eleverne efterlever skolens ordensregler, 

værdiregelsæt og almindelige normer for god opførsel. 

 

Forældrenes ansvar i forhold til barnets faglige og alsidige udvikling 

• Så vidt det er muligt, understøtter forældrene deres barns læring i hjemmet fx ved at 

støtte op om eventuel lektielæsning, ved at læse sammen med barnet på daglig basis, 

eller ved at inddrage barnet i kulturelle og samfundsrelaterede aktiviteter. 

• Forældrene skal så vidt muligt bidrage til, at barnet møder undervisningsparat op i 

skolen, og at barnet er motiveret til læring. 

• På Tranbjergskolen vægter vi, at børnene har spist morgenmad hjemmefra og i øvrigt 

møder udhvilede og til tiden. 

 

Fra skole til forældre 

På Tranbjergskolen kan forældre forvente: 

• At der afholdes minimum 1 forældresamtale og 1 forældremøder pr. år. 

• At elevplanen opdateres og danner grundlag for forældresamtalen, der afvikles i den 

første halvdel af skoleåret. 

• At elevplanen er et dynamisk redskab og opdateres som minimum igen i foråret i 

henhold til de aftaler, der er indgået ved forældresamtalen. 

• At der efter behov kan afholdes flere samtaler. Behovet kan udtrykkes af såvel forældre 

som medarbejdere. 

• At skolens ledelse sikrer en overordnet information, som giver hjemmet en løbende 

viden om væsentlige forhold på skolen, så hjemmet løbende er orienteret om skolens 

aktiviteter og kan støtte op om disse og forholde sig dertil. 

 

Aula 

Tranbjergskolen har en forventning om: 

• At forældrene løbende holder sig orienteret på Aula, da al væsentlig information 

formidles ad denne vej. 
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• At forældre derudover anvender Tabulex til kommunikation med SFO. 

• At forældre orienterer sig minimum to gange ugentligt. 

Forældrene kan have en forventning om: 

• At medarbejderne orienterer sig på Aula en gang dagligt. 

• At alle henvendelser besvares. 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen jan 2016 
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Principper for holddannelse på Tranbjergskolen 
 

Formål med holddannelse  

• Holddannelse skal benyttes som pædagogisk redskab til at give fleksible muligheder for 

at tilgodese de enkelte elevers behov og udviklingsmuligheder bedst muligt.  

• Holddannelse i de enkelte fag foretages på baggrund af en løbende faglig-pædagogisk 

vurdering af de enkelte elevers og klassens samlede behov.  

• Desuden skal holddannelse på tværs af klasser på årgangene benyttes for at fremme 

det sociale fællesskab og dermed styrke den enkelte elevs kendskab til et øget antal 

elever på skolen. 

 

Organisering af holddannelse  

• Der arbejdes hovedsageligt i hold inden for klassen og på tværs af årgangen, fx i 

forbindelse med to-voksenordning, støttelærer, parallellægning af fag osv.  

• Der skal altid ligge pædagogiske overvejelser bag valgene af, hvem der skal være 

sammen med hvem, hvorfor, hvornår, om hvad, på hvilken måde og i hvor lang tid.  

• Grundlaget for holdplaceringen skal være tydeligt for den enkelte elev. 

• Skolen tilstræber, at elevernes synspunkter om muligt inddrages i holddannelsen – fx i 

forbindelse med fagdage, temauger på tværs af klasserne/årgangene. 

 

Bestyrelsens opfølgning på holddannelse 

• I forbindelse med skoleårets planlægning orienteres bestyrelsen om det forventede 

omfang af holddeling. 

• I december fremlægges status på holddannelse for bestyrelsen. 

• Ved skoleårets afslutning evalueres anvendelsen af holddannelse på årgangene/i 

afdelingerne. Bestyrelsen orienteres om resultatet af evalueringen. 

 

         

 

 Vedtaget af skolebestyrelsen april 2019 
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Principper for inklusion på Tranbjergskolen 
 

Vi vil være en inkluderende og mangfoldig skole, hvor de forældre og børn, som vælger skolen 

til, kan være. Det fordrer stærke fællesskaber: 

 

• Mellem børn 

• Mellem forældre 

• Mellem personale 

 

Sammen er vi stærke. Vi stræber mod, at så mange som muligt inkluderes i vores fællesskab, 

selvom vi som skole er klar over, at vi ikke kan inkludere alle. 

Etablering af stærke fællesskaber, der er i stand til at inkludere, kræver et tæt samarbejde 

mellem dagtilbud, skole og Ung i Aarhus. Derfor skal skolen være aktivt opsøgende i forhold til 

samarbejdet både i overgange, men også i dagligdagen. 

 

Tranbjergskolen tager udgangspunkt i Aarhus Kommunes målsætning: 

 

”I Aarhus Kommune lykkes vi med inklusion, når alle børn og unge trives, lærer og udvikler 

sig, når den enkelte gavner fællesskabet, og når fællesskabet gavner den enkelte”. 

 

I vores bestræbelser på at skabe stærke fællesskaber, skal skolens samarbejde med 

forældrene kendetegnes ved, at alle forældre: 

 

• Ses som en ressource i inklusionsarbejdet – forældrene er eksperter på deres eget barn 

– de professionelle er eksperter på det faglige og pædagogiske område. 

• Orienteres om skolens opgave med inklusion, så forældrene inddrages som aktive 

aktører i egen og andre børns trivsel. 

• Sikres mulighed for ligeværdig kommunikation/ dialog. 

• Kender skolens forventninger til forældresamarbejdet. 

• Kender til de netværk, som skolen har for forældre til børn med særlige behov. 

 

Desuden at alt personale: 

 

• Inddrager forældrene i dialogen om inklusion. 

• Planlægger forældresamarbejdet på en sådan måde, at forældrene får kendskab til 

skolens arbejde med inklusion. 

• Er opmærksomme på den betydning, lokalsamfundet har for inklusion. 

• Er opmærksomme på de muligheder, der er i samarbejdet med Ung i Aarhus og 

dagtilbuddet i Tranbjerg. 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen marts 2016 
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Principper for klassesammenlægninger/ændret 

klassesammensætning på Tranbjergskolen 
 

Antallet af klasser på skolen har stor betydning for skolens samlede drift. Derfor er det 

betydningsfuldt, at skolen løbende vurderer, om der er basis for at foretage 

klassesammenlægninger. 

 

• Skolebestyrelsen orienteres kvartalsvis om elevtallet på årgangene og evt. forestående 

klassesammenlægninger. 

• Hvis en klassesammenlægning er mulig, så skal den som udgangspunkt gennemføres. 

• Skolens ledelse giver en tydelig udmelding til skolebestyrelsen om beslutningen om 

klassesammenlægning/ændret klassesammensætning tidligst muligt. Denne gives 

efterfølgende til forældrene. 

• Klassesammenlægning foretages hurtigst muligt efter, at beslutningen er truffet.  

• Ved klassesammenlægning skal der være en høj grad af kommunikation mellem skole 

og hjem. 

• Eleverne skal orienteres om klassesammenlægningen hjemme. Beslutningen om 

klassesammenlægning kommunikeres derfor til forældrene via Aula. 

• Der afholdes et orienterende forældremøde. 

• Skoleledelsen udarbejder i samarbejde med personalet en tids/procesplan med en 

beskrivelse af de enkelte faser, så alle parter har et klart billede af forløbet. 

• Forældrene får på forældremødet mulighed for at kvalificere indholdet i procesplanen. 

• Procesplanen indeholder altid elevsamtaler. Sammen med personalets vurdering af 

elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer, er elevsamtalerne en vigtig del af 

grundlaget for at danne klasser. 

• Forældrene opfordres til at støtte undervejs i processen ved at skabe initiativer, der vil 

fremme den gode oplevelse af processen ved klassesammenlægningen. 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 21.08.17 

 

 

  



14 
 

Principper for kommunikation på Tranbjergskolen 
 

 

På Tranbjergskolen tager vi afsæt i det princip at samarbejde mellem skole og forældre giver 

de bedste forudsætninger for at fremme elevernes læring, udvikling og trivsel. Derfor ønsker 

vi, at al kommunikation er præget af gensidig respekt og tillid og foregår i en positiv og 

konstruktiv omgangstone. 

 

• Skolen ønsker at give information til forældre om væsentlige forhold, så forældrene er 

orienteret om skolens aktiviteter og kan støtte op om disse. Samtidig har vi fokus på at 

udvikle elevernes ansvar, så de gradvis i skoleforløbet får øget ansvar for forhold vedr. 

deres skolegang. 

• Aula er vores primære kommunikationsplatform. Det giver mulighed for en hurtig og let 

kommunikation.  

• Konflikter løses ikke via skriftlighed. Her afholdes et møde, så konstruktive løsninger 

kan findes.  

 

Tranbjergskolen har en forventning om: 

 

• At forældre løbende holder sig orienteret på Aula og i MinUddannelse, da al væsentlig 

information formidles ad denne vej. 

• At forældre derudover anvender Tabulex til aftaler med SFO. 

• At forældre orienterer sig på ovenstående platforme minimum to gange ugentligt. 

• At forældrene kvitterer, hvis de har fået en henvendelse. 

 

Forældrene kan have en forventning om: 

 

• At medarbejdere orienterer sig på Aula en gang dagligt, dog ikke under sygdom, 

weekender, kurser, ferier eller lejrskoleophold m.v. 

• At henvendelser besvares indenfor 3 arbejdsdage. 

Forældre kan, hvis omstændighederne kræver det, skrive til personalet og anmode om en 

telefonsamtale eller et møde. Medarbejderen vil efterfølgende ringe eller sende et forslag til 

mødetidspunkt. 

• Der afholdes minimum en skole/hjem-samtale og et forældremøde pr. år. 

• Efter behov kan afholdes flere samtaler. Behovet kan udtrykkes af såvel forældre som 

medarbejdere. 

• På forældremødet ved skoleårets start sættes ”Principper for kommunikationen” på 

dagsordenen. Med det afsæt sikres en forventningsafstemning mellem forældre og 

personale. 

• Tranbjergskolen anvender læringsplatformen MinUddannelse.                                              

Fremadrettet vil forældrene her kunne orientere sig via ugeplaner, elevplaner og 

årsplaner m.v. 

 

 

 Vedtaget af skolebestyrelsen oktober 2018 
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Principper for kost på Tranbjergskolen 

 

• Tranbjergskolen har grundlæggende den holdning, at kost er forældrenes ansvar, og 

det afspejler dette princip.  

• Skolen skal motivere børnene til at udvikle sunde madvaner på en måde, som er 

naturlig og som anerkender, at der er forskel på hverdag og fest.  

• Tranbjergskolen henviser til sundhedsstyrelsens retningslinjer:  

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaering  

 

Tranbjergskolen afsætter tilstrækkelig tid til spisepausen, så eleverne har mulighed for at spise 

deres mad under rolige forhold.  

Vi opfordrer til, at der udvises sund fornuft i forhold til madpakkens sammensætning. Vi 

forbeholder os dog retten til som skole at blande os, hvis indholdet i madpakken efter vores 

opfattelse ikke er hensigtsmæssigt. I yderste konsekvens vil usunde madvarer kunne 

inddrages og udleveres efter endt skoledag.  

Vi anbefaler at minimere sukkerholdige produkter og at sammensætte indholdet, så eleverne 

har energi til hele dagen.  

Vi henviser til vores princip om forældreansvar, som siger:  

 

• Forældrene skal så vidt muligt bidrage til, at barnet møder undervisningsparat op i 

skolen, og at barnet er motiveret til læring.  

• På Tranbjergskolen vægter vi, at børnene har spist morgenmad hjemmefra og i ø-rigt 

møder udhvilede og til tiden.  

 

Kantine  

Tranbjergskolen har en kantine, hvis udbud kan være et alternativ til madpakken. Følgende 

grundlæggende principper er gældende for kantinen:  

 

• I åbningstiden vil der dagligt være et frokosttilbud på begge matrikler, og man har 

mulighed for at købe morgenmad.  

• Uden for åbningstiden tilstræbes det, at der gennem automater er mulighed for at stille 

den lille sult.  

• Tilbuddet skal understøtte det overordnede kostprincip, der siger, at elevernes kost 

grundlæggende er forældrenes ansvar. Det betyder:  

o At udbuddet skal være synligt på skolens Aula.  

o At udbuddet har en sund og nærende profil.  

o At vi arbejder frem mod, at der for både store og små er mulighed for at købe uden 

brug af kontanter.  

o At vi for at undgå lang kø opfordrer til, at forældre har en dialog med børnene, 

inden de køber ind.  

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 14.12.15 

 

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaering
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Principper for samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO på 

Tranbjergskolen 

 

• Nærværende aftale er indgået af de to fora og har til hensigt at fremme et godt 

samarbejde mellem SFO-forældreråd og skolebestyrelsen.  

• Samarbejdet tager udgangspunkt i to årlige møder, hvor bestyrelsen og hele 

forældrerådet er til stede.  

• SFO-forældrerådet inviteres herudover til alle møder, hvor SFO-forhold drøftes. Her 

deltager forældrerådet som gæster og uden stemmeret.  

• SFO-forældrerådet har høringsret i alle sager, der omhandler SFO.  

• Formanden for skolebestyrelsen og formanden for SFO-forældrerådet har ansvaret for  

kontakten mellem de to organer.  

• Skolebestyrelsen har delegeret beslutningskompetencen til SFO-forældrerådet på 

følgende områder: 

 

o Ansættelses af personale i SFO.  

o Deltagelse i ansættelsesudvalg ved ansættelse af fritidspædagogiske ledere i SFO.  

 

 

 

 

Samarbejdsaftalen er revideret jan. 2019 
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Principper for skolebestyrelsens sammensætning på 

Tranbjergskolen 
 

Bestyrelsen på Tranbjergskolen består af:  

• 7 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer. Der skal som minimum være en 

forældrerepræsentant fra hver af skolens 2 afdelinger. 

• 2 medarbejderrepræsentanter.  

• 2 elevrepræsentanter. 

• 2 eksterne bestyrelsesrepræsentanter.   

• Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion 

og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.  

• Den pædagogiske leder af SFO kan deltage i skolebestyrelsesmøderne uden stemmeret.  

Skolebestyrelsen har besluttet at udnytte muligheden for at vælge to eksterne repræsentanter 

til bestyrelsen for derved at styrke samarbejdet om børnenes læring og trivsel. 

Skolebestyrelsen tilstræber, at den ene eksterne repræsentant repræsenterer erhvervslivet, og 

den anden repræsentant repræsenterer det lokale foreningsliv.   

Hvis der ikke findes interesserede eksterne aktører, besættes pladserne i bestyrelsen ikke. 

 

Skolebestyrelsen har besluttet at gøre brug af forskudt valg  

• Valgperioden starter 1. august.  

• Der afholdes valg af de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i foråret efter et 

kommunalvalg. Derefter afholdes forskudte valg hvert andet år, således 3 

repræsentanter vælges i år efter kommunalvalg og 4 repræsentanter vælges to år 

efter.  

• Valgperioden for forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer er 4 år.  

• Alle øvrige repræsentanter vælges for et år.   

 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen februar 2018 
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Principper for sponsorering, donationer, indtægter fra fonde samt 

klassekasser på Tranbjergskolen 
 

Tranbjergskolen er underlagt de til enhver tid gældende bestemmelser i folkeskoleloven samt 

Aarhus Kommune. Skolebestyrelsen anser det for positivt, at der som hel eller delvis hjælp til 

dækning af særlige aktiviteter eller udstyr, som ikke kan dækkes af skolens almindelige 

driftsbudget, kan fremskaffes midler til disse via sponsorering eller donationer. 

 

Sponsorering 

• Ved sponsorering forstås gaver eller andre bidrag, hvor der kan forventes en modydelse 

f.eks. i form af reklame eller anden positiv omtale. 

• Der kan ikke indgås aftale med sponsorer, som repræsenterer virksomheder eller 

synspunkter, der strider mod Tranbjergskolens værdigrundlag. 

• Det skal af sponsoraftalen tydeligt fremgå, på hvilken måde og i hvilken periode den 

forventede modydelse udmøntes. 

• Indkomne tilbud om sponsorstøtte vurderes konkret af skoleledelsen og forelægges 

MED-udvalget og skolebestyrelsen. Alle 3 parter skal acceptere en sponsoraftale, før 

den kan indgås. 

• En sponsoraftale skal indgås som en skriftlig aftale, der beskriver formål, indhold, 

arbejdsfordeling, økonomi, aftalevarighed samt øvrige forpligtelser for begge parter, 

herunder vilkår for opsigelse af aftalen. 

 

Donationer 

• Ved donationer forstås gaver eller andre bidrag, hvor der ikke forventes en modydelse, 

og donator kan således heller ikke stille betingelser for ydelsen. 

• Skolen forbeholder sig ret til at afslå tilbudte donationer. Der kan ikke indgås aftale 

med donorer, som repræsenterer virksomheder eller synspunkter, der strider mod 

Tranbjergskolens værdigrundlag. 

• Donationer skal være til gavn for den enkelte klasse eller skolen som helhed. 

• Klassens forældre og elever kan i fællesskab beslutte, om man ønsker at tage initiativer 

til donationer til klassen. Sådanne initiativer skal bygge på frivillighed, dvs. at ingen 

forældre kan forpligtes til at deltage. 

• Hvis en donation overskrider en værdi af kr. 2.000, skal den godkendes af skolens 

ledelse, MED-udvalget og skolebestyrelsen. 

• Donationer i form af inventar skal godkendes af skolens ledelse. 

 

Indtægter fra fonde 

• Skolen kan søge midler fra forskellige fonde til dækning af konkrete projekter. Midler 

fra fonde er underlagt samme regler som er gældende for sponsorering og donationer. 

 

Klassekasser 

• Klassekasser er underlagt princippet for donationer. 

• Forældrene i en klasse kan beslutte, at der skal oprettes en klassekasse. 
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• Al indbetaling til klassekassen er frivillig. 

• Klasseforældrerådet bestemmer (evt. i samråd med klasseteamet), hvorledes midlerne 

skal anvendes. 

• Forældrene i klassen orienteres om midlernes anvendelse. 

• Midlerne tilhører de elever, som aktuelt går i klassen. Elever, som forlader klassen ved 

fraflytning m.v., kan derfor ikke få udbetalt midler fra klassekassen. 

• Hvis klassen opløses, f.eks. ved klassesammenlægning, afvikles midlerne fra 

klassekassen i en ligelig fordeling mellem klassens elever. Hvis klassens elever fordeles 

i andre eksisterende klasser, kan klasseforældrerådet beslutte, at klassekassen skal 

fordeles forholdsmæssigt til de klasser, som eleverne er blevet placeret i. 

• Midlerne skal være anvendt ved udgangen af 9. klasse. 

• Skolen hæfter ikke, hvis midlerne i klassekassen bortkommer. 

• Klassekassen skal administreres af en forælder. 

 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen januar 2016 
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Principper for vikardækning/fravær på Tranbjergskolen 
 

Ved vikardækningen på Tranbjergskolen gælder følgende principper: 

 

Langtidsfravær 

 

• Når skolen konstaterer, at et fravær er af længere varighed, skal vikardækning i videst 

muligt omfang dækkes af den samme person for at skabe størst mulig kontinuitet for 

eleverne. 

• Ved længerevarende fravær skal forældrene informeres, så snart det står klart, at 

et fravær er længerevarende. Som udgangspunkt er et fravær længerevarende, 

hvis det strækker sig over mere end to uger. 

 

Korttidsfravær 

 

• Hvis der er to personer i klassen, og den ene er pædagog i SFO, dækker denne som 

udgangspunkt timerne i klassen ved lærerens fravær. Det samme gælder, hvis 

pædagogen er fraværende. Vurderingen beror på tilbagemeldingerne fra de berørte 

team. 

• Vikarer, der ansættes på skolen til varetagelse af såvel korte som lange vikariater, skal 

have høj kvalitet. Det betyder, at vi tilstræber, at vikarerne har en faglig pædagogisk 

uddannelse. 

• Er dette ikke muligt tilstræber vi, at vikarer har erfaring med at være på en 

skole. 

 

 

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen januar 2016 
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Princip for lektier på Tranbjergskolen  
(marts 2021)  

 
Det overordnede formål med lektier på Tranbjergskolen er:  

 

”Lektier skal give mening, være motiverende og fremme elevens lyst til at lære”  

 

• Formålet med lektierne skal være tydeligt for eleven, så lektierne bliver meningsfyldte, 

og så eleven har et klart billede af, hvorfor der skal laves lektier.  

• Derudover skal lektier tilpasses den enkelte elevs niveau med hensyn til indhold, 

mængde og sværhedsgrad således, at de er motiverende og giver eleven lyst til at 

lære.  

• Lektier på Tranbjergskolen er en understøttende del af undervisningen og bruges til at 

sikre det højst mulige faglige læringsudbytte og dannelsesmæssige udvikling hos 

eleverne.  

• I løbet af en elevs skoleforløb ser vi en naturlig progression i ansvar og mængde af 

lektier.  

• Lektier skal være en meningsfuld faglig og pædagogisk aktivitet, og der vil være forskel 

på mængden af lektier fra ind- til udskolingen. 


