
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Tirsdag den 14.6.2022 kl. 18.00-21.00 

Referent Simon Fenger 

21/22 
Møde nr. 9 

 Deltagere i mødet: Eldin Basic, Heidi Andreasen, Line 
Fjordside, Lisa Ibsen, Susanne Andersen, Mette 
Rasmussen, Christian Fredsbo.  
Medarbejderrepræsentanter: Martin Østersø og Jane 
Bundgaard  
Ledelse: Birgitte Agersnap og Simon Fenger(Referent) 
 
Afbud: ingen 
 
Mødet afholdes i kantinen på Grønløkke 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden  18.00 – 18.05 
(Heidi) 
 
Godkendt. 

2. Skolebestyrelsen efter 
sommerferien 

Forretningsorden til revision   
Årets valg til skolebestyrelsen endte med fredsvalg.  

Der er valgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 3 nye 

suppleanter. Suppleanterne ønsker at deltage i alle 

møder og derfor ønskes §2 stk. 9 ændret til: 

 

Suppleanterne kan deltage uden stemmeret i alle 

bestyrelsesmøder. 

 

Beslutningspunkt.  

18.05 – 18.25 
(Birgitte) 
 
Da der er tale om en ændring af forretningsordenen kræves 
punktet i givet fald vedtaget over to gange.  
 
Birgitte motiverer ændringsforslaget med at det er 
hensigtsmæssigt at række længere ud, og få flere med i 
arbejdet med at udvikle skolen. 
 
I drøftelsen argumenteres både for og imod.  
 
Imod er at drøftelser og debatter måske vil komme til at fylde 
mere end hensigtsmæssigt. Der kan også være en bekymring 
for at suppleanterne generelt kan komme til at fylde mere i 
bestyrelsesarbejdet end de formelt set har mandat til.  
 
For er, at der kan bydes ind med gode argumenter, god energi 
og gode arbejdskræfter. Det tæller også på plussiden at der 



fortsat vil være en arbejdsduelig gruppe selvom der kommer 
afbud til møderne. 
 
Det pointeres at hvis suppleanterne skal deltage så er det 
vigtigt at forventningsafstemme ifht hvordan samarbejdet skal 
foregå.  
Det drøftes hvorvidt det er hensigtsmæssigt ifht fremtidige 
situationer at indskrive en begrænsning på antallet af mulige 
suppleanter der fremadrettet kan deltage i møderne. 
 
Det vedtages at: 
Stk 9 i forretningsordenen ændres til: op til 3 suppleanter 
inviteres til at deltage i skolebestyrelsens møder. 
 
Dette skal sålede vedtages ved endnu en lejlighed før det er 
implementeret.  
Det vedtages at hvis man ikke kan godkende ændringen så skal 
man melde dette tilbage når referatet sendes ud. Referent gør 
opmærksom på dette ved udsendelse af referat. 
 
 

3. Årshjul  Årshjul for skolebestyrelsesmøder 
Årshjulet præsenteres. 
Bilag: Mødeplan Bestyrelsesmøder skoleåret 2022-
23 

 
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

18.25 – 18.45 
(Eldin) 
 
Se bilag. 
Antallet af møder reduceret og principtjek er sat til løbende 
gennemgang.  
Der bliver ikke et særskilt økonomimøde, men en løbende 
opfølgning. Møderne er fremadrettet tidssat i tidsrummet kl 
17.00 - 19.30. 
 
Der er stor opbakning og glæde i skolebestyrelsen for det nye 
årshjul! 
 
 

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

18:45-19:00 (Elevråd) 
 
Fra kirketorvet: 



Der er udarbejdet et fremragende referat indeholdende de 
fokuspunkter som indskolingens elevråd har arbejdet med.  
Der arbejdes med udearealer mv, toiletter samt et fokus på 
vandhaner, myrer og sølvfisk.  
 
 
 

5. Sandwich  19:00-19:20 
 

6. Status Elevtal Status Elevtal  
Skoleprognose (bilag side 41) 
Bilag x 2 vedhæftet.  
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

19:20-19:45 
(Birgitte) 
 
Vi følger elevtallene rigtigt tæt, og der er nogle af dem der er på 
bilaget som ikke er up to date. Eksempelvis på kommende 
6.årgang.  
Der er søgt - og givet - dispensation på denne årgang således at 
en eventuel tilgang ikke kommer til at ændre på de løsninger vi 
arbejder med. 
 
Vi ved at der på 4.årgang desuden er et elevtal vi skal holde øje 
med.  
 
Punktet giver anledning til en drøftelse af hvordan vi 
fremadrettet kan arbejde målrettet for at der er flere elever der 
bliver på skolen, således at vi får færre 
klassesammenlægninger. 
 
  
Ifht skoleprognosen så er det værd at bemærke at vi kigger ind i 
et stigende børnetal, vi er på vej imod at blive faste 5 sporede 
ved indtaget i 0.klasserne 
 
 

7. Evaluering af skoleåret Arbejdet i skolebestyrelsen på Tranbjergskolen evalueres. 
- Hvad har fungeret godt og mindre godt? 
- Hvad skal vi ændre til næste skoleår?  

 

19.45-20:15 
 

Det drøftes hvordan vi fremadrettet optimerer 
samarbejdsmøderne med SFO’en. 
 



Det kunne være ønskværdigt at de to udvalg fremadrettet 
slutter af sammen. Så kan de to udvalg evt starte hver for sig.  
 
Der stilles spørgsmål om der tilsvarende skal tænkes i 
deltagelse af klubben til møderne.  
 
Formandskabet roser at der kommer bilag ud til møderne i god 
tid så der er mulighed for god forberedelse. 
 
Der efterspørges mere grundlæggende temadrøftelser om 
skolens retning - værdier mv.  
Der efterspørges en tydeligere medarbejderstemme på 
møderne.  
 
 

8. Nyt fra: 

Formand 

Øvrige medlemmer  

Medarbejdere 

Ledelsen 

 
 

Nyt fra ledelse og bestyrelse i øvrigt: Vi er i gang med at 
ansætte en ny pædagogiske leder. I den forbindelse er der flere 
ansøgere der har spurgt ind til TIT - som nævnes på 
hjemmesiden.  
 
Medarbejdere: 
Vi har haft en fantastisk skoleforestilling i indskolingen. Det var 
5.årgang der optrådte i Aulaen. 5.klasserne har arbejdet med 
teaterstykket i 14 dage i træk, og det har været en positiv 
oplevelse.  
Derudover har der været markedsuge, og markedsdag som gik 
godt! - der var god opbakning. 
 
Der lavet et godt program for at modtage 5.klasserne på 
Grønløkkeafdelingen.  
 
Ledelse i øvrigt: 
Vi har valgt at konstituere Jane delvist som pædagogisk leder i 
indskolingen fordi vi fortsat har en sygemelding. Der skal 
dermed vælges en ny TR, og en ny repræsentant til bestyrelsen.  
 
Der er en lille ændring ifht skoleårets planlægning: der er tilført 
en lektions understøttende undervisning til 1.årgang.  



 
Vi er i gang med at arbejde med ”en skole et fælles mindset”. Vi 
skal bl.a. arbejde med dette i opstartsugen efter sommerferien. 
 
Der har været en forældrehenvendelse vedr rygning på skolens 
matrikel. Dette er blevet italesat i MED-udvalget.  
 
Vi har en prøveskoledag på torsdag for de nye 0.klasses elever.  
 
Vi har dimissioner i den kommende uge, og vi har en 
afskedsreception for en medarbejder der går på pension. 
 
Vi skal have skiftet linoleumsgulve på Grøn, vi kigger derudover 
på at finde et bedre sted at være for administrationen på 
Kirketorvet.   
 
Det nuværende renovationsarbejde på kirketorvet handler om 
at der er ved at blive etableret et nyt varmesystem.  
 
Line spørger ind til at der skrives ind i princippet hvordan der 
følges op på klassesammenlægninger.  
 

9. Tak til… Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer 
- Line Fjordside Have 
- Sussanne Andersen 

 

 God sommerferie  

 


