
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Tirsdag den 22.08.22 kl. 17 – 19.30 

Referent Simon Fenger 

22-23 
Møde nr. 1 

 
Referat 

 Deltagere i mødet: Skolebestyrelsen og Elevrådet  
 
Mødet afholdes på personalerummet i 
udskolingsafdelingen. 
 
Fraværende: 

Forældrevalgte: Eldin Basic, Heidi Andreasen, Christian 

Fredsbo, Lisa Overgaard Ibsen, Kim Mikkelsen, Mette 

Noe-Nygaard Rasmussen, Jesper Eriksen,  

Suppleanter: Anne Sofie Kvisgaard Kristensen, Tanja 

Elkjær Kristiansen, Jonas Kalsgaard Lynggaard. 

Medarbejdere: Martin Østersø, (Jane Bundgaard) Lotte 

Amstrup Wiemann. 

Ledelse: Simon Fenger, Birgitte Agersnap 

1. Godkendelse af dagsorden  17:00 – 17:05 
(Birgitte) 
 
Dagsorden godkendt 
 

2. Velkomst 
Konstituering af formand og 
næstformand 

Velkomst og konstituering 
- Præsentationsrunde: hvem er jeg og hvad er min 

motivation for at sidde i skolebestyrelsen? 
- Afklaring af mødelederrollen. 

 

Formålet er, at den nye bestyrelse hilser på hinanden og 
konstituerer sig.  

17:05 – 17:50 
(Birgitte) 
 
Eldin genopstiller som formand, Heidi genopstiller som 
næstformand. Der er ikke andre der opstiller. Eldin genvælges  
som formand, og Heidi genvælges som næstformand. 
 
Runde med interessepunkter ind i skolebestyrelsesarbejdet: 

- Det er interessant og vigtigt at følge økonomien og føre 
tilsyn med det fortsat. 

- Opfølgning med indsatser for elever med læse/skrive 
vanskeligheder 

- Fortsætte Indsatsen med at arbejde for ordentlige 
toiletter. 

- Bæredygtighed på forskellige områder, bæredygtige 
fællesskaber.. 

- Skoleudvikling - i en tid hvor der ikke udelukkende skal 
fokuseres på besparelser. 

- Opdatering/modernisering af skolens fysiske rammer. 
- Sikre elevernes trivsel, læring, udvikling og dannelse. 



- Ønske om at bidrage til elevernes motivation for at gå i 
skole 

- Arbejde for tryghed i hverdagen, inspiration fra 
Højvangsskolen i Stautrup som er dygtige til at 
involvere lokalområdet i skoledagen. Det er spændende 
at arbejde på at lave noget tilsvarende i Tranbjerg. 

- Inspireret til at arbejde hårdt for at forbedre det 
bestående når der i området efterspørges alternativer. 

- Ønsket om at skabe og fortælle en ny positiv historie 
om Tranbjergskolen. Tranbjerg 2.0 

- Fokus på at gøre overgangen fra 5.-6.klasse rigtig god, 
og at arbejde på at skolen lykkedes med at fastholde 
alle elever. 

- Fokus på hvordan skolen kan arbejde med 
deltagelsesmuligheder for alle børn. 

 

 

Der bliver stillet spørgsmål til hvilke forventninger der er 

til suppleanternes rolle jf drøftelse på skolebest.møde 

inden sommerferien (se tidligere referat)   

Eldin forklarer at man som udgangspunkt deltager på 

samme vilkår som øvrige medlemmer, men at man jo 

ikke har stemmeret. 

 

3. Skolebestyrelsens årsplan Årsplan 
Gennemgang af årshjulet 
Bilag: Årsplan 2022-2023 
 
Afklaring af deltagelse på ”Årets største 
forældremøde” 11.-12.11.22 Hotel Nyborg Strand 

 
Formålet er, at bestyrelsen gennemgår og godkender 
årshjulet 

17:50 – 18:10 
(Birgitte/formanden) 
(se bilag) 
 
Antallet er møder hen over året er lidt færre end sidste skoleår.  
Derudover er mødetidspunktet rykket lidt frem.  
 
Vi er enige om at vi løbende skal have vores principper til 
gennemsyn. 
 
Der er gjort plads til temadrøftelser. 
 
På næste møde kommer konsulent Hans Christoffersen fra børn 
og unge og fortæller om det at være i en skolebestyrelse.  
 



Fredag d.23.9. inviterer landsorganisationen ’skole og forældre’ 
til kursus for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser. 
 
Samme organisation holder landsmøde d. 11.-12. November. Vi 
må have 4 deltagere med. Har man lyst til at deltage kontakter 
man Birgitte. 
 
Bestyrelsen godkender årshjulet, det bliver lagt ud på skolens 
hjemmeside 
 
 

4. Nyt fra Elevrådet (Fast punkt) Elevrådsrepræsentanter har ordet. 
 
Kort orientering om elevrådets rolle på 
skolebestyrelsesmøderne. 
Der er endnu ikke afholdt valg til elevrådet. 
 
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

18:10-18:15 
(Birgitte/formanden) 
 
Elevrådene har ikke haft valg endnu, men fremadrettet vil 
repræsentanter fra det store elevråd sidde med til 
skolebestyrelsesmødet.  
 
Lotte vil fremadrettet fremlægge referatet fra det lille elevråd.  

5. Sandwich Elevrådet spiser med og forlader herefter mødet.  18:15-18:35 
 

6. Deltagelse i 
årgangsforældremøder 

Skolebestyrelsesrepræsentanters deltagelse i 
årgangsmøder 
 
 
Formålet er at fordele møderne mellem de forældrevalgte. 

18:35-18:55 
(Birgitte/formanden) 
 
Vi viderefører praksis med at skolebestyrelsesrepræsentanterne 
fordeles på årgangene som ”kontaktpersoner” til 
skolebestyrelsen. Dette indebærer bl.a. at man deltager på 
årgangsforældremøderne. 
 
Fordelingen er som følger:  
0.årgang: Mette 
1.årgang: Jonas  
2.årgang: Christian 
3.årgang: Christian 
4.årgang: Jesper 
5.årgang: Eldin 
6.årgang: Tanja 
7.årgang: Kim   



8.årgang: Lisa 
9.årgang: Heidi 
 
Spc.afd: Heidi 
 
Henvendelser til skolebestyrelsesrepræsentanter kan fx ske, 
hvis man har generelle forespørgsler til skolens drift.  
 
Ved specifikke elevrelaterede spørgsmål er opgaven primært at 
henvise til de relevante nærmeste medarbejdere. 
 

7. Skemaer til udtalelse Principper for skoledagens organisering og fagfordeling 
Skemaer til udtalelse 
Bilag: Princip for skoledagens organisering og 
fagfordeling,  
 

Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

18:55-19:05 
(Simon) 
 

Simon informerer om principperne bag skemalægningen og de 
prioriteringer der bliver lagt ind.  
 
Fagfordeling og skemalægning sker altid i spændet imellem den 
mest ønskværdige praksis og så det muliges kunst, men visse 
prioriteringer - som fx at eleverne ikke kan have mellemtimer - 
har naturligvis en større tyngde end andre.  
 

8. Skolens pædagogiske 
indsatser 

Skolens pædagogiske indsatser 2022-23 
Én skole – et fælles mindset 
Deltagelsesmuligheder for alle børn 
Fagligt løft i dansk og matematik 
 

Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

19:05-19:10 
(Birgitte) 
 
Birgitte informerer om mulighed for deltagelse i de kommende 
læringssamtaler: Den første er mandag d.19.september kl 8.30 - 
10.30. Læringssamtalen er en struktureret databaseret samtale 
om børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.  
Det vil være vigtigt med et par skolebestyrelsesmedlemmer der 
deltager 
Jonas deltager, Mette undersøger og vender tilbage. (ellers kan 
Christian muligvis) 
 

9. Nyt fra: 

Formand 

Øvrige medlemmer  

Medarbejdere 

 
 

19:10-19:30 
 



Ledelsen 

10. Næste møde 04.10.22 Status økonomi: halvårsregnskab 2022 
 
Status elevtal 
 
Ny i skolebestyrelsen, oplæg v. Hans Sloth  
 
Skolebestyrelsens årsplan (til godkendelse), herunder evt. 
Nedsættelse af arbejdsgrupper  
Nedsætte planlægningsgruppe til bestyrelsens temamøde  
 
Principtjek  
Gennemgang af principper, der kunne trænge til 
revidering, er der områder hvor vi mangler principper?  
 

Ønske om et kommende punkt fra medarbejderrepræsentant: 
Principiel drøftelse vedr pauselængder ifht elevtrivsel.  

 Tak for mødet  

 


