
 

 

Dagsorden skolebestyrelsesmøde på Tranbjergskolen 
Onsdag den 16.11.22 kl. 17 - 18 

SFO-forældrerådet deltager kl. 18 - 19.30 
Fællesspisning kl. 18 

Referent: Simon Fenger 

22-23 
Møde nr. 3 

 
Referat 

 Deltagere i første del af mødet: Skolebestyrelsen og 
Elevrådet  
 
Deltagere i anden del af mødet: Skolebestyrelsen, Elevrådet 
og SFO-forældrerådet  
 
Mødet afholdes på personalerummet i 
udskolingsafdelingen. 
 
Fraværende:  

Forældrevalgte i skolebestyrelsen:  
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 

Nanna 7.x   

 

Ledelse: Simon Fenger, Birgitte Agersnap 

 

Ikke tilstede: Lewan, Jesper, Jane, Christian 

 

1. Godkendelse af 
dagsorden 

 17:00 – 17:05 
(Heidi) 
 
Dagsorden godkendt. 
 

2. Budget 2023 Sparekatalog og høringssvar 
- Formandskabet peger på et høringssvar med et 

overordnet indhold 
- Et høringssvar med afsæt i punkterne: MBU 10, 11, 

16 og 22 i Bilag: Sparekatalog for Børn og Unge | 
Høringsportalen - Aarhus kommune 

 

Formålet er at bestyrelsen giver input til et høringssvar. 

17:05 – 17:25 
(Eldin) 
 
Formandskabet har fremhævet nedenstående fra sparekataloget 
som har direkte og/eller indirekte betydning for skolen: 
 

- MBU-10, tildelingsmodel for modtageklasser. Den lavere 
tildeling har en betydning ind i skolens budget. 

 
- MBU-11 - Ekstra elev i de ældste specialklasser. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdeltag.aarhus.dk%2Fhoering%2Fsparekatalog-boern-og-unge&data=05%7C01%7Cagbi%40aarhus.dk%7C225a98fa16e14f5f615008daba8ba3bf%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C638027406173788769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ooLdsGX6n2QuUcvO1QMqHgrRICTqjfOsns7C8juI9R0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdeltag.aarhus.dk%2Fhoering%2Fsparekatalog-boern-og-unge&data=05%7C01%7Cagbi%40aarhus.dk%7C225a98fa16e14f5f615008daba8ba3bf%7C7d66e3797f9441f8a2bafc9740f2faa0%7C1%7C0%7C638027406173788769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ooLdsGX6n2QuUcvO1QMqHgrRICTqjfOsns7C8juI9R0%3D&reserved=0


 
- MBU 16 - ’De 32’ bliver nedlagt, der er to medarbejdere 

her på skolen der hver er frikøbt 20% til denne opgave. 
 

- MBU 22: Antallet af medarbejdere i SFO reduceres. 
 

- MBU 29: 5 ud af 17 natur legepladser/naturcentre skal 
lukke. 

Vores lokale Naturcenter vil kunne være en af disse. Dette er 
medfinansieret af skolen, og der vil dermed være en effekt på 
skolens budget. 
 
Andre nævner derudover flg  områder der også vil have en direkte 
eller indirekte betydning: 

- Besparelse på mange kulturtilbud, dette gør elevernes 
skoledag mere ”fattig” 

 
- Sahl lejrskole 

 

- Center for læring. 
 
Der nævnes også to mulige områder der alternativt kunne ses på 
besparelser: 
SLF-området, og en generel Kapacitetsoptimering på 
skoleområdet. 
 
Formandsskabet laver et udkast til høringssvar som bestyrelsen 
kan tage stilling til. 
 
 

3. Gennemgang af skolens 
principper  

Princip for mobiler, Chromebooks og andre devices 
Bilag: Princip for mobiler, Chromebooks og andre 
devices. 

 
Formålet er at godkende princippet. 

17:25 – 17.35 
(Simon) 
 
Der er enighed om at det udsendte princip kan godkendes. Vi 
afventer imidlertid at SFO-forældrerådet kan kommentere 
princippet således at SFO’en også er omfattet. Dette forventes at 
ske d.15.12. Herefter tages princippet med i skolebestyrelsen til 
endelig godkendelse.  



 

4. Nyt fra 
Formand 

Øvrige medlemmer  

Medarbejdere 

Ledelsen 

   
 

 

 

 

Formålet er at holde bestyrelsen orienteret og inddraget. 

17.35-17:50 
 
Medarbejdere: Vi har været til Edison konkurrence. Det har været 
en skoleindsats i år.! Vi har 3 hold der er gået videre til 
Danmarksmesterskaberne i Fredericia. Det er virkeligt gået godt. 
 
Ledelsen:  
Sygefravær: Vi ligger lidt højt i øjeblikket, Vi har et særligt fokus på 
vores langtidsfravær. 
 
Der er truffet beslutninger om meddelelsesbogen - den skal være 
digital. Der kommer anvisninger ud. Det samme gælder de digitale 
elevplaner.  
 
10.klasse lukker på Tranbjergskolen. Det kommunale tilbud kører 
efter sommerferien videre på Aarhus Tech og på 
Vestergaardsskolen.  
 
Familierådgivningen har startet en ny indsats: relationel velfærd. 
Den indebærer at vi har 3 faste rådgivere som vi skal styrke vores 
samarbejde med. Dette har vi store forventninger til.  
 
Vi har haft konsulenter ude for at kigge på vores Kiss and go 
afleveringsplads på Kirketorvet. Der er ros til skolen for den måde 
afleveringer og morgentrafik afvikles på.  
 
 
 
 

 

5. Nyt fra Elevrådet (Fast 
punkt) 

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

17:50-17:55 
 

Elevrådet på Grøn har iværksat arbejde i klasserne med 

spørgeundersøgelser. Der spørges til toiletterne i B-fløjen, 

sportsarrangementer på skolen, lektiehjælp, Mere 

bevægelse i timerne og flere ture ud af huset. Derudover 

også om hvad status er på vandkølerne og om kantinen.  

 



Vi afventer med spænding fremlæggelse af resultaterne 

 

Det lille elevråd har haft arbejdsgrupper der har arbejdet 

med venskabsklasser, morgensang, kantinen, den store 

skolegård og toiletterne. 

 

6. Spisning SFO-forældrerådet deltager og vi spiser sammen.  18:00-18:30 
 

7. Hvordan øger vi elevernes 

tilknytning til 

Tranbjergskolen? 

 

Oplæg og drøftelse ved Bjørn Bjorholm Stilling, AC- 
fuldmægtig og Sofie Lykke Bundgård, konsulent ved 
Strategi og Udvikling. 

 
Program: 

1. Formålet med en undersøgelse på dette område 
2. Præsentation og drøftelse af Undersøgelsesdesign 
3. Rammer vi rigtigt med undersøgelsesspørgsmålet? 
4. Drøftelse af dilemmaer: bl.a. stikprøver eller 

totalundersøgelse?  
5. Input til temaer, som ønskes foldet ud i 

undersøgelsen 
6. Afrunding – næste skridt 

 
- Bilag: eftersendes 

 
Formålet er, at skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet 
kvalificerer undersøgelsesdesign og proces for afvikling og 
opfølgning af undersøgelsen. 

18:30-19:30 
(Bjørn/Sofie/Birgitte) 
 
 
Undersøgelsesdesignet blev drøftet, og et nyt udkast vil 

blive drøftet på næstkommende skolebestyrelsesmøde den 

15/12. 
  
 

8. Næste møde 15.12.22 Kl. 17 – 19.30 
Status økonomi: Forventet regnskab 2022 
 
Principtjek  
Gennemgang af principper, der kunne trænge til revidering, 
er der områder hvor vi mangler principper?  

 

 Tak for mødet  

 

 

 


