
Nyhedsbrev 1 - Skolebestyrelsen  
Kære forældre og medarbejdere på Tranbjergskolen 

I skolebestyrelsen vil vi i tættere dialog med både forældre og medarbejdere, og derfor vil vi forsøge os 

med et kort nyhedsbrev i ny og næ. Herunder kan I læse lidt om 

- Den nye skolebestyrelse 

- Onlinemødet med rådmanden Thomas Medom 

- Budgetforhandlinger 2021 i Aarhus Kommune 

- Ny skoleleder 

- Referater af skolebestyrelsesmøder  

Den nye skolebestyrelse 

Mandag den 17.08.2020 havde vi årets første skolebestyrelsesmøde med bl.a. konstituering af den nye 

bestyrelse for det kommende skoleår: 

Forældrerepræsentanter med børn i udskolingen Forældrerepræsentanter med børn i indskolingen 

• Heidi Andreasen (Næstformand) 

• Susanne Andersen 

• Lisa Overgaard Ibsen  

• Mette Noe-Nygaard Rasmussen 

• Charlotte Vind Pless  

• Line Fjordside Have 

• Eldin Basic (Formand) 

Medarbejderrepræsentant afd. Grønløkke  Medarbejderrepræsentant afd. Kirketorvet 

• Martin Østersø • Jane Bundgaard 

Ledelsen: Anne Illeborg og Hanne Gammelgaard 

  

Onlinemødet med rådmanden Thomas Medom 

Onsdag den 2.9 deltog både Heidi Andreassen (næstformand) og Eldin Basic (formand) i et møde med 

rådmanden arrangeret af Skole og Forældre Aarhus.  De to helt store emner på mødet var 

Tildelingsmodellen og Skolernes økonomi, men der blev også diskuteret klassesammenlægninger og budget 

2021.  

Rådmanden var meget lydhør og påpegede, at der er behov for investeringer i den århusianske folkeskole. 

Som situationen er pt, så er folkeskolen underprioriteret. Hvis vi som kommune skal komme op på det 

landsgennemsnitlige forbrug pr. elev, så er der behov for at tilføre yderligere 200 millioner til folkeskolen.  

 

Budgetforhandlinger 2021 i Aarhus Kommune 

Lige nu er budgetforhandlingerne i gang i Aarhus Kommune. Borgmesterens udkast tilfører ikke flere lokale 

midler til folkeskolen, men kun de nationalt besluttede. Imidlertid skal folkeskolerne i Aarhus fortsat spare 

over de næste år, og regeringens penge kommer derfor ikke til at gøre gavn for vores børn på skolerne. 

I forvejen underprioriteres folkeskolen i Aarhus: Kommunen bruger f.eks. ca. 7000 kr. under 

landsgennemsnittet pr. elev, der er et underskud på omkring 40 mio. kr. på specialområdet, og vi er en af 

de kommuner i landet, der har flest børn pr. lærer i skolerne. Der er faktisk kun 4 kommuner i Danmark, der 

ligger højere end Aarhus. Det kan ikke blive ved med at gå. Vi vil have en god folkeskole i Aarhus. 



Som forældre kan I hjælpe med at råbe politikerne op. Budgetforhandlingerne løber frem til den 17. 

september, og frem til da er ALLE henvendelser til byrådet med opfordringer til at prioritere skolerne 

vigtige. I kan skrive direkte til alle byrådspolitikerne på denne mail byraadsservice@ba.aarhus.dk.  Byrådets 

medlemmers personlige kontaktoplysninger kan findes her: 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politik/byraadet/byraadets-medlemmer/ 

  

Ny skoleleder 

Som I sikkert har læst, så har Hanne Gammelgaard ønsket at gå pension, og der skal dermed ansættes en ny 

skoleleder. Det er Børn og Unge, der kommer til at stå for rekrutteringsprocessen. Skolebestyrelsen er 

endnu ikke blevet kontaktet af Børn og Unge, og vi vil holde jer opdateret på den videre proces, lige så 

snart vi ved mere. 

Referater af skolebestyrelsesmøder  

Referater af alle skolebestyrelsesmøder kan læses på skolens hjemmeside: 

https://tranbjergskolen.aarhus.dk/samarbejde-med-foraeldre/skolebestyrelsen/#1 

Her kan I også finde alle skolens principper, samt kontaktoplysninger på alle skolebestyrelsesmedlemmer. 

 

På vegne af skolebestyrelsen 

Eldin Basic 
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