
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Tirsdag den 04.10.22 kl. 17 – 19.30 

Referent Simon Fenger 

22-23 
Møde nr. 2 

 
Referat 

 Deltagere i mødet: Skolebestyrelsen og Elevrådet  
 
Mødet afholdes på personalerummet i 
udskolingsafdelingen. 
 
Fraværende: Lotte Wiemann, Lewan, Christian Fredsbo 

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. 

 

Elever: Formand: Johanna Uhrig 6.x, næstformand: Lewan Salih 8.y 

(Anne Fink 8.x tilstede i Lewans fravær)  

Ledelse: Simon Fenger, Birgitte Agersnap 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 17:00 – 17:05 
(Heidi) 
 
Der blev budt særligt velkommen til 

elevrådsrepræsentanterne. 

 
Derudover godkendt. 

2. Status økonomi Forventet regnskab 2022 / Prioriteringer 
- Præsentation af Forventet regnskab 2022/ 

halvårsregnskab 
- Gennemgang af prioriteringer indeværende skoleår 

Bilag: Forventet regnskab 2022 
 

Formålet er at bestyrelsen fører tilsyn med regnskabet og er 
orienteret og inddraget.  

17:05 – 17:35 
(Gitte/Birgitte) 
 
Gitte har udsendt detaljeret oversigt over det forventede 
regnskab. 
 
SKOLE: 
Vi har et forventet budget på ca 67,3 mill. Forventet forbrug ca 67 
mill. Forventet overskud ca 300.000.  
 
Særlige orienteringsområder: 
 



- Kantinen, af nødvendige personalemæssige 
tilpasningsårsager er der et lidt større underskud her end 
forventet. 

 
- Vi har modtaget midler til middagssoignering (ekstra 

rengøring), disse midler anvendes til ekstra rengøring - 
bl.a. på skolens toiletter. 

 
- Der skal udbygges arealer til ekstra affaldssortering, dette 

er der afsat 250.000 kr til fordelt på SFO’s og skolens 
budgetter. 

 
- Vi har søgt ½ million til opgradering af den store skolegård 

på Kirketorvet, for at kunne komme i betragtning til dette 
skal men stille 1:1 med egne midler, vi har derfor også 
reserveret midler i budgettet til dette. 

 
- Der er et stort ønske om at etablere et nyt og bedre 

administrationsområde på Kirketorvet. Regnskabets 
akkumulerede overskud er blandt andet tiltænkt til dette. 

 
 
Usikkerhedsfaktorer i fht om budgettet holder: 
Varmeforbrug, Vikarforbrug, renovering af bygningerne. 
Elever til specialklasser. 
 
 
Nøgletal: 
Der er flyttet penge fra bygningskonto til inventarkonto.  
Vi er nu igennem alle klasserne ifht udskiftning af møbler. 
 
Vi har haft lidt færre vikarudgifter end budgetteret med. 
 
Det går godt med skolefrokostordningen på Kirketorvet, det nye 
betalingskort virker til at have været en medvirkende faktor.  
 
Udgiften til vores egne elever i specialpædagogiske tilbud er lidt 
mindre end forventet. 



 
 
 
SFO: 
Forventet overskud 941 kr, budgettet balancerer med andre ord.  
 
Særlige obs: 

- Der er søgt fondsmidler og afsat midler til legeplads.  
 

 
Bemærkninger til nyligt udmeldt budgetforlig: 
Det er foreslået at bygningsdrift og teknisk service overgår fra 
skolens ansvarsområde til teknik og miljø, dette finder vi 
problematisk i det daglige samarbejde, hvor vi har stor gavn af et 
tæt samarbejde med vores tekniske serviceledere. 
 
Der er også tanker om at flytte bygningsbudgettet væk fra skolen. 
Dette finder vi ligeledes problematisk da vi frygter at beslutninger 
vedr skolens vedligehold så også flyttes væk fra skolen. 
 
Overordnet set i Børn og unges budget skal der spares 80 millioner 
årligt i de næste 4 år.  
d.27.Oktober foreligger der et sparekatalog.  
 

3. Elevtal Status på elevtallet 
Gennemgang af årshjulet 
Bilag: Elevtal 22.09.23 

 
Formålet er at følge elevtallet på årgangene. 

17:35 – 17.40 
(Birgitte) 
 
Se bilag, ingen yderligere uddybning eller spørgsmål. 
 
 

4. Gennemgang af skolens 
principper 

Udvælge hvilket princip, som bestyrelsen vil arbejde med 
- Princip for anvendelsen af Chromebooks. 

Bilag: Udkast Princip for mobil Chromebooks - til 
behandling på kommende møde 

 
Formålet er at holde skolens principper opdateret. 

17:40 – 17.45 
(Eldin) 
 
SI tager den med til IT-udvalgsmøde fredag, og bringer den tilbage 
til bestyrelsen. 

5. Nyt fra 
Formand 

   
 Bilag: Nyt fra Birgitte 22.09.23 

17.45-18:05 
Læringssamtalen (Jonas og Mette) 



Øvrige medlemmer  

Medarbejdere 

Ledelsen 

- Se bilag (nyt fra Birgitte) 
- Mette og Jonas fortæller om en god oplevelse med øget 

indsigt i skolens arbejde og indsatser. Det er vigtigt at 
holde kommunikationsniveauet højt, både generelt og til 
de enkelte årgange.  

 
Skolevejsanalyse (Heidi) 

- Heidi fortæller om et godt møde med to medarbejdere fra 
teknik og miljø. Den ene arbejdede bl.a. med 
adfærdsregulering i trafikken. Der blev spurgt ind til kys-
og-kør området på Kirketorvet. Medarbejderen vil være 
nysgerrig og undersøgende på anvendelsen af dette 
område. 
 

- Der er en bekymring for trafikken flere steder rundt om 
skolen, dette vil de ligeledes være undersøgende på. 

 
Energi og varme besparelse og regulering (Birgitte) 

- Ikke yderligere tilføjelser til gennemgangen af budgettet 
 
Kommunens budget 2023 og besparelser på skoleområdet 
(Birgitte) 

- Ikke yderligere tilføjelser til gennemgangen af budgettet. 
 
Ledelsessituationen (Birgitte)  

- Birgitte informerede om aktuel status på dette område. 
 
Ledelsesseminar (Birgitte) 

- Vi har været på ledelsesseminar med fokus på ledelse tæt 
på kerneopgaven. 

 
Nyt fra medarbejderne: 

- Vi har afviklet et nyt initiativ - den store læsedag. 
Læsedagen blev afviklet på tværs af matriklerne hvor de 
store elever læste for de små. Dette var en stor succes som 
vi forventer bliver til en fast tradition. 

 

 



6. Nyt fra Elevrådet (Fast 
punkt) 

Elevrådsrepræsentanter har ordet. 
 
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

18:05-18:10 
(Formand, næstformand fra udskolingen samt 
medarbejderrepræsentant fra indskolingen) 
 
Udskolingselevrådet: 

- Der er et ønske om at vandfontænen i B-fløjen kommer til 
at virke 

- Der er et ønske om en kantine (som der er på Kirketorvet) 
- Rene toiletter. 
- Bedre mulighed for at kunne låse toiletter i A-fløjen. 

 

Simon følger op på punkterne sammen med Jan og melder 

tilbage til elevrådet.  

 
Indskolingselevrådet har drøftet flg: 

- Aktiviteter med venskabsklasser 
- Morgensang på Kirketorvet 
- Kantinen. 
- Diverse redskaber til den store skolegård på kirketorvet. 

 

 

 

 

7. Sandwich Elevrådet spiser med og forlader herefter mødet.  18:10-18:30 
 

8. Opgaver og ansvar som 

forældrerepræsentant i 

Skolebestyrelsen 

 

Oplæg og drøftelse ved Hans Sloth Christoffersen, 
specialkonsulent fra Pædagogik og Forebyggelse. 

Introduktion til og drøftelse af rollen som forældre- og 
medarbejderrepræsentant i skolebestyrelsen. 
 
Herunder en drøftelse af planlægning af temadrøftelse 
på fællesmødet med SFO-forældrerådet.  

 
Runde med interessepunkter ind i skolebestyrelsesarbejdet 
jf. referat skolebestyrelsesmøde den 22.08.22: 

Forældrerepræsentanter: 
- Det er interessant og vigtigt at følge økonomien og 

føre tilsyn med det fortsat. 

18:30-19:30 
(Hans/Birgitte) 
 
Rammerne for skolebestyrelsens arbejde er givet i folkeskoleloven 
og i styrelsesvedtægten. 
 
Det overordnede formål er et sikre forældrenes indflydelse og at 
sikre det gode samarbejde mellem skole og forældre. 
 
Se yderligere i folkeskolelov og styrelsesvedtægter, herunder også 
de kompetenceområder der ligger i skolebestyrelsen.  
 
Slideshow udsendes når det modtages fra Hans. 
 



- 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. 

- Pauselængde og elevtrivsel 
Ledelsen: 

- Skolens pædagogiske indsatsområder: 
Én skole – et fælles mindset 
Deltagelsesmuligheder for alle børn 
Fagligt løft i dansk og matematik 

 
Formålet er, at medlemmerne i skolebestyrelsen får en fælles 
forståelse af, hvilket ansvar og hvilke opgaver der ligger i 

 
 
 



rollen som forældre- og medarbejderrepræsentant i 
skolebestyrelsen. 

9. Næste møde 16.10.22 Kl. 17 – 18 
 
Kl. 18 – 19.30 
Fællesmøde mellem SFO-forældrerådet og bestyrelsen: 
 
Tema?  

 

 Tak for mødet  

 

 

 


