
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Den 22.02.2021 

Referent Anne Illeborg 

21/22 
Møde nr. 6 

 Deltagere i mødet: Skolebestyrelsen & Elevrådet.  
 
 
 
Mødet afholdes på Grønløkke 

Bestyrelsesrepræsentanter: Susanne, Eldin, Christian, Heidi, Lisa  
Medarbejderrepræsentanter: Martin og Jane 
Ledelse: Birgitte og Anne 
Elevrådsmedlemmer:  
Laurids 7z (elevrådsformand), Nanna 6x, Naja 9x. 
Afbud fra Mette og Line.  

1. Godkendelse af dagsorden  18.00 – 18.05 
(Heidi) 

2. Ny skoleleder og samarbejdet 
med bestyrelsen 

Præsentation af skolebestyrelsens medlemmer og Birgitte 
Agersnap  
 
Kommunikation og samarbejdet med skolebestyrelsen  
 
Formålet er at lære hinanden at kende. 
 

18.05 – 18.30 
(Eldin) 
 
Birgitte fortæller om hendes faglige baggrund som lærer og 
leder. Birgitte blev uddannet folkeskolelærer i 1994 og fik sin 
første lederstilling 1. april 2009. Birgitte har arbejde som leder 
siden. Privat er Birgitte gift med Lars, som hun har to døtre 
sammen med.  
 
Skolebestyrelsen fortæller om deres tilknytning til bestyrelsen.  
 
Forventningsafstemning ift. samarbejde mellem bestyrelsen og 
ledelsen:  
 
Birgitte ønsker et tæt samarbejde med formanden (skrift eller 
ringe). Omfanget af samarbejdet er sagsafhængigt. Når der 
skrives på mail til formanden, er næstformand med på Cc. 
Formand kommunikerer videre til næstformand og den øvrige 
bestyrelse.  
 
Den øvrige bestyrelse modtager dagsorden med bilag fra 
Birgitte. Dagsorden fremsendes en uge inden kommende møde. 
Hvis bilag ikke er klar, står det anført at de eftersendes snarest. 
Det vil være Viceskoleleder, der sender referat og modtager 
kommentarer til referatet fra medlemmerne.  



 
Ønsker til dagsorden til kommende bestyrelsesmøde sættes i 
referatet inden et bestyrelsesmøde afsluttes. 
Bestyrelsesformand og næstformand laver udkast til dagsorden, 
som fremsendes til Birgitte forud for et planlægningsmøde 
mellem formand, næstformand og Birgitte.  
 
Der er udarbejdet et årshjul, for bestyrelsens arbejde, som 
følges. Dagsordenen laves ud fra årshjulet. Hvis der opstår 
tilføjelser til årshjulet, opdateres årshjulet, når årshjulet skal 
udarbejdes til det kommende år.  
 
Der kommunikeres på Outlook.   

3. Tidsplan for planlægning af 
skoleåret 

Tidsplanen præsenteres 
 
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

18:30 - 18:45  
(Birgitte) 
 
Birgitte orienterer om tidsplanen og grundstrukturen for 
planlægningen af skoleåret.  
 
Eldin orienterer om, at bestyrelsen ønsker at inviteres ind til 
prioriteringer i budgettet.  

4. Ny Viceskoleleder Anne har fået nyt job, og der skal ansættes en ny 
viceskoleleder. 
 
Proces og input til ansættelsesudvalget. Med 
udgangspunkt i det vedlagte bilag: Spørgsmål til 
stillingsprofil pædagogisk viceskoleleder ønskes en 
drøftelse af ønsker til stillingsprofillen. 
 
Formålet er at inddrage bestyrelsen tidligt i procesessen 
samt klæde ansættelsesudvalget på. 

18.45 – 19.15 
(Birgitte) 
 
I et tæt samarbejde med Susanne Holst og en konsulent fra HR 
B&U, har Birgitte udarbejdet en plan for ansættelse af ny 
viceskoleleder. Stillingen opslås i uge 9, samtaler pågår i uge 14 
og 16, ansættelse pr. 1. juni 2022.   
 
Simon Fenger starter tirsdag d. 1. marts. Simon er 
viceskoleleder og kommer fra Holme skole, og er udlånt i 4 
måneder til Tranbjergskolen. Simon skal være udskolings- og 
viceskoleleder.  
Der vil derudover være 3 andre i personalegruppen, som skal 
hjælpe med at løfte opgaven. Kenneth  
 
Bestyrelsen giver input til stillingsopslaget til en kommende 
viceskoleleder. Personalet og ledelsen bidrager med input til 



opslaget, som endeligt udarbejdes af konsulenten fra HR i 
samarbejde mellem Birgitte. 

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

19:15-19:25 
Elevrådet orienterer om de indsatser, de har været med til at 
sætte i gang. Det drejer sig om aktiviteter i pauserne og 
forskellige indkøb til det.  
 
Ønsker også: 
Tema til skolefest.  
 
Har fået nye borde og stole. Elevrådet synes ikke, at bordene er 
gode.  
 
Mangler spejle i omklædning til pige-omklædning.  
 
Der er lige indkaldt til elevrådsmøde i det lille elevråd. Jane har 
input med til næste møde.  
 

6. Sandwich Elevrådet spiser med og forlader herefter mødet.  19:25-19:40 
 

7. Valg til skolebestyrelsen Valgproces og orientering herom. 

Der skal vælges tre forældrerepræsentanter og min. to 
suppleanter. 

Formålet er at tage de indledende snakke samt nedsætte 
en arbejdsgruppe.  

19.40 – 20.00 
(Eldin) 
 
Der er tre på valg til det kommende valg (Line, Eldin og 
Susanne). 
 
Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og gerne 
suppleanter.  
 
Det skal være mere synligt for forældrene, at der skal være valg.  
I 2020 lavede bestyrelsen en plan for valget.  
 
Ideer kan være: 
Temaaften/dialogmøde, brug af lokaltidende/medierne.  
 
Når der er specialklasser, der er delt over 3 årgange, skal der 
være en forældrerepræsentant derfra i bestyrelsen.  



Birgitte ser, om der er en procesplan i kommunen, som kan 
bruges.  
 
Inden næste bestyrelsesmøde melder Eldin og Line til Eldin, om 
de genopstiller.  
 

8. Orientering om pædagogiske 
udviklingsområder.  

Jf. Principper for skoledagens organisering og fagfordeling 
på Tranbjergskolen skal skolebestyrelsen orienteres vedr.  
det kommende skoleårs særlige indsatsområder.  
 
Ledelsen fremlægger foreløbige forslag til indsatser og 
inviterer til senere drøftelse.  
 
Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

20:00 – 20.10 
(Birgitte) 
  
Birgitte orienterer om, at det tilsyn, der har været fra ministeriet 
(STUK), er frafaldet, da skolen nu lever op til de 
opmærksomhedspunkter, der har været. PUF vil fortsat følge skolen i 
arbejdet.  
 
Birgitte fremlægger indsatser, som skolen skal arbejde med i 22-23.  
Indsatserne er fokuseret mod skolens konkrete situation og har til 
formål at løfte skolens opgave bedst muligt til gavn for elevernes 
læring, trivsel og udvikling.  
 
Skolen skal arbejde 

-  videre med Stærkere Læringsfællesskaber, herunder at 
arbejde med et fælles mindset om Tranbjergskolens 
som én skole. PUF understøtter indsatsen. 

- med medarbejdernes arbejdsmiljø på baggrund af den 
seneste APV. HR understøtter indsatsen. 

- At styrke vejledernes rolle og funktion, med fokus på 
dansk og matematik. PUF understøtter indsatsen. 

 
Yderligere skal Tranbjergskolen indgå i et samarbejde med PPR for at 
styrke skolens læringsmiljø for alle elever på Tranbjergskolen. 
Opstarten for dette samarbejde er endnu ikke afklaret. I Aarhus 
kommune er der fokus på at lave lokale løsninger, som tilgodeser et 
bredt børnefællesskab i folkeskolerne. I Aarhus kaldes dette arbejde 
”Mellemformer”.  
 
Birgitte orienterer om, at der bliver endnu et ansættelsesforløb af en 
pædagogisk leder i foråret, med opstart 1. august.  
 

9. Martins visioner Martin Østersø har efterlyst mulighed for diskussion og 
fordybelse på bestyrelsesmøder.  

20:10-20:40 
(Martin) 



 
Martin indleder med et kort oplæg, hvorefter vi diskuterer 
med afsæt i oplægget. 
 
Formålet er at tage en diskussion om hvilken skole vi alle 
drømmer om? 

Udsættes 
 

10. Nyt fra: 

Formand 

Øvrige medlemmer  

Medarbejdere 

Ledelsen 

 

Vi siger mange tak til og skåler med Anne        
 

20:40 –  

11. Næste bestyrelsesmøde 
30.3.22 

Forslag til punkter 
- Regnskab 2021 
- Budget 2022 
- Status Elevtal 
- Tilsyn fra UVM 
- Valg til skolebestyrelsen 
- Planlægning af Dialogmøde 
- Kommunikation mellem bestyrelse og forældre 

 
 

 


