
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Torsdag den 5.5.2022 kl. 17.30-21 

Referent Simon Fenger 

21/22 
Møde nr. 8 

 Deltagere i mødet: Skolebestyrelsen, Elevrådet og SFO-
rådet.  
 
Mødet afholdes på i kantinen på Grønløkke 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  17.30 – 17.35 
(Heidi) 
 
Godkendt. 

2. Budget 2022 Gennemgang  
- Gitte gennemgår budgettet 
- Herefter opklarende spørgsmål 

Bilag: fremsendes inden mødet 
 

Formålet er at holde bestyrelsen orienteret, inddraget, 
herunder at godkende budgettet. 

17.35 – 18.00 
(Gitte/Birgitte) 
 
Gitte viser den nye budgettildelingsmodel hvor økonomien 
primært er bundet op på antal hele klasser. Tidligere var den i 
højere grad bundet op på elevtal. 
 
Tranbjergskolen har et minus på 2,47 million på 
tildelingsbudgettet ifht elever i specialklasser. 
 
Gitte viser at der er et akkumuleret positivt resultat i 2022 på 
1,7 million kr. 
 
Gitte informerer om hvad en lejrskole koster at afholde, en 
samlet udgift for en årgang med 4 klasser er i lejet 160.000 - 
170.000 kr.  
 
SFO-budgettet: Det forventede resultat i regnskabet er et plus 
på 80.000. Akkumuleret resultat er et plus på 349.000. 
 
Eldin spørger til et lavt budget til børneaktiviteter. Gitte 
forklarer at der dels foregår mange gratis ting i lokalområdet, 
og at der også lægger udgifter til aktiviteter ind i 
materialeposten.  



 
Fremadrettet er der aftalt kvartalsvis opfølgning.  
 
Der er et generelt ønske om at bilagene i forbindelse med 
kvartalsopfølgning sendes ud i god tid således at der er 
mulighed for at give kvalificeret sparring. 
 
Bestyrelsen godkender budgettet. 
 

3. SFO-rådet SFO-rådet 
- Præsentationsrunde 
- Mål og indholdsbeskrivelsen i SFO præsenteres.  

Bilag: Mål og indholdsbeskrivelsen i SFO 
 
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

18.00 – 18.35 
(Jette/Benny) 
 
Der er udsendt et bilag: Den nye fritidspædagogiske vision. 
 
Der er lige taget hul på drøftelsen af hvordan der kan udvikles 
på praksis. Der er forslag om tre temaer: Fællesskab, robusthed 
og det digitale børneliv.  
 
Der er et nyt tiltag i støbeskeen under temaet fællesskab: 
tossede torsdage, her skal der laves særlige aktiviteter hvor 
børn og medarbejdere er sammen på tværs. 
Et andet underpunkt under fællesskabstemaet er børneråd, 
hvor børnene får mulighed for at stifte bekendtskab med 
demokratiske øvelser. 
 
Eldin spørger ind til hvorfor faglig fordybelse er fravalgt som 
indsats. Benny forklarer at den nuværende praksis er at der ikke 
er lektiehjælp i SFO-tiden.  
 
Bestyrelsen har arbejdet med hvordan der kan laves tilknytning 
til det gode lokale foreningsliv. Det pointeres at det udsendte 
bilag er et dynamisk dokument som er under udvikling.  
 
Henrik fortæller at ideen om tossede torsdage startede for 3 år 
siden men det blev pauset pga corona. Et vigtigt mål på disse 
dage er aldersintegration. En udnyttelse af de store muligheder 
der er i samspillet mellem børn i forskellige aldersgrupper. 
 



4. Valg til Skolebestyrelsen Køreplan 
- Kort gennemgang af planen, som er sendt ud på 

AULA.  
- Der skal vælges tre forældrerepræsentanter og 

min. to suppleanter. 
Dialogmødet d.18.5 

- Programmet præsenteres og ønskes kvalificeret.  
- Bilag: Dialogmødet d.18.5.22 (eftersendes tirsdag 

d.3.5) 
Årsberetning 

- Årsberetning præsenteres og ønskes kvalificeret. 
- Bilag: Årsberetning (eftersendes tirsdag d.3.5) 

 
Formålet er at holde SFO- rådet og bestyrelsen orienteret 
og inddraget. 

18:35 - 19:00  
(Heidi, Mette, Eldin) 
Der stilles spørgsmålstegn ved om der er informeret nok om 
hvad opgaven med at sidde i skolebestyrelsen indebærer.  
 
Eldin informerer om at dette vil der komme info om på 
dialogmødet.  
 
Oplægget d.18 er: ”Jessica fra ’Aarhus omstiller’”. Oplægget 
handler om grøn omstilling. Programmet er på intra.  
 
Forslag om infoplakater på skolerne.  
Forslag om lille film med info om hvad det vil sige at sidde i 
skolebestyrelsen.  
 
Birgitte gør opmærksom på at vi efter sommerferien skal have 
en forælder fra specialklasserne i skolebestyrelsen. Dette 
skyldes at vi efter sommerferien har 3 specialklasser. 
 
 
Årsberetningen: kommentarer/input:  

- måske der skal justeres ifht hvad der har gjort at 
skolens økonomi er blevet bedre, at det er sket i et godt 
samarbejde mellem skolebestyrelsen og skolen.  

 
- Fremhævelse af alle de nye ting der er bygget og lavet, 

nye lofter, udeområder etc, alle de positive ting der er 
sket.  
 

- Dejligt at der er en positiv vinkel i årsberetningen. 
 

Eldin pointerer at årsberetningen er omhandlende 

skolebestyrelsens arbejde, og ikke generelt ifht hvad 

der er sket for skolen.  

 

 
 



5. 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 (Elevråd) 
 
Der er ikke så meget nyt.  
Sidste skoledag skal afholdes på en ny måde. Der udtrykkes lidt 
ærgrelse over at der er lavet en alkoholfri sidste skoledag på 
grimhøjvej. 
 
I det lille elevråd  
Det var stor tilfredshed og glæde over skolefesten! 
 

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

7. Næste skoleår - Lektionsfordeling (Bilag) 
- Skoledagens organisering, herunder timetal (Bilag) 

 

Formålet er at holde bestyrelsen orienteret. 

19.30 – 19.45 
(Birgitte/Simon) 
 
Der gives en uddybende gennemgang af Timefordelingsplanen, 
som Børne- og Undervisningsministeriet har besluttet. 
Tranbjergskolen planlægger ud fra planen, og skoleåret 2022-
2023 følger ministeriets anvisning.  
Den understøttende undervisning bliver konverteret til to-
voksentimer og skoledagen bliver reduceres på den baggrund. 
Vi opretholder den tidsramme som eleverne skal være i skole.  
 
Skoledagens organisering vises i en Dagsstruktur, som viser 
fordelingen af lektioner og pauser på en skoledag.    
 
Der stilles spørgsmål til dagsstrukturen og fordelingen mellem 
pauser og lektioner.                
 

8. Skolebestyrelsen i fremtiden Arbejdet i skolebestyrelsen på Tranbjergskolen.  
Formålet er at tage en diskussion om hvordan arbejdet i 
skolebestyrelsen skal laves. Punktet er et beslutningspunkt, 
hvor vi bl.a. skal tage stilling til  

- Antallet af møder på et skoleår. 
- Indhold og længde 

 

Bilag: Mødeplan i skolebestyrelsen 2021-22 

19.45-20:15 
(Eldin/Birgitte) 

  

Drøftelse af mængden og længden af skolebestyrelsesmøder. 
 
Både Birgitte og Simon kommer fra en praksis hvor der er 8-9 
møder om året og hvor møderne er 2-2,5 time lange. 
 



På baggrund af dagens arbejde udarbejdes et årshjul, som 
præsenteres på bestyrelsesmødet i juni 2022. 
 

Der er erfaringer med at nedsætte arbejdsgrupper og en 
planlægning af tematikker som man gerne vil tage op i løbet af 
året.  
 
Det forelæggende årshjul for møderne i Tranbjergskolens 
skolebestyrelse viser hvilke fokusområder der har været fokus 
på i det forløbne år, der har været et behov for at følge 
økonomien, og det har medført behov for statustjek på en 
række områder. 
 
Yderligere input fra SFO-forældrerådsforældrene er at lidt færre 
møder eller møder lidt tidligere på dagen vil kunne bidrage til 
lysten til at melde sig til at stille op til bestyrelsen.  
 
Medarbejderrepræsentanterne byder også ind på et 
starttidspunkt kl 17. 
 
Det er vigtigt for folk at man bliver inddraget i drøftelser hvor 
man har mulighed for at give sin mening til kende. 
 
 
Eldin opsummerer inputs: Færre møder - mere fordybelse.  
Faste punkter - tilsynspunkter, principarbejde, tematikker 
arbejdsgrupper, nyt fra….  
 
Eldin og Birgitte laver et udkast til årshjul. 
  

9. Sidste skoledag 2022 Sidste skoledag 2022 
B&U har udarbejdet en køreplan.  

- Væsentligste pointer præsenteres og Køreplanen 
vedlægges evt. som bilag.  

Formålet er at holde bestyrelsen orienteret. 

 20:15-20:25 (Simon/Birgitte) 
Birgitte viser det udsendte bilag med programmet for grimhøj. 

10. Nyt fra: 

Formand 

Øvrige medlemmer  

Medarbejdere 

Ledelsen 

 
 

20:25 – Eldin opfordrer til at man melder sig til dialogmødet. 
Skolebestyrelsesmedlemmerne kan se mødet på Aula.  
 
Jane: Indskolingen er i gang med at planlægge en markedsuge 
sammen med SFO’en. 
 



Martin: Fremhæver skolefesten og gør opmærksom på 
kommende fodboldturnering.  
 
Vi har stillingsopslag ude på en række stillinger, pædagoger til 
specialklasser, lærere, pæd.leder. Der er planlagt samtaler.  
 
Birgitte fortæller at vi får penge tildelt til at vi kan lave en 
”middagssoignering” (=let rengøring) af toiletterne. Vi starter 
d.1.8. 
 
Vi skal i gang med affaldssortering efter sommerferien, vi skal 
have faciliteterne på plads inden. 
 
  

11. Næste bestyrelsesmøde 
30.5.22 eller 14.6.22. 
Tænker vi skal afholde kun et 
af de to. 14.6 er nok det 
bedste bud.  

Forslag til punkter 
- Evaluering af skoleåret (siden 1.2. 
- Aftale om årsplan for bestyrelsesarbejdet 

(input til årsplanen - økonomiske prioriteringer 
herunder undervisning kontra pause)  

- Status elevtal  
- Principtjek: Bl.a. mobiltelefoner og Chromebook. 
- Sexualundervisning 

Badning - idræt. 

Mødet d.30/5 er aflyst. Vi fastholder mødet d.14.6.  

 


