
Nyhedsbrev 2 - Skolebestyrelsen  
Kære forældre og medarbejdere på Tranbjergskolen 

Så er vi i skolebestyrelsen klar med et nyhedsbrev som omhandler ansættelsen af den nye skoleleder. 

Herunder kan I læse lidt om 

- Ansættelsesprocessen 

- Ansættelsesudvalget 

- Stillingsopslaget 

- Aarhus Kommune Budget 2021 

- Næste bestyrelsesmøde 

Ansættelsesprocessen 

Processen ledes af Lene Uhrenholt, der er organisationspsykolog og har en lang erfaring med rekruttering. 

Beskrivelse af processen: 

• Uge 36: Nedsættelsen af ansættelsesudvalget 

• Uge 37: Ansættelsesudvalget samt Hanne Gammelgaard interviewes med henblik på udformning af 

stillingsopslaget. 

• Uge 38: Stillingsoplaget skrives færdig. Ansættelsesudvalget får mulighed til at komme med 

indspark inden det endelige stillingsopslag opslås. 

• 23.9.2020: Stillingsopslaget offentliggøres på kommunens hjemmeside samt en række andre 

jobportaler som f.eks. jobindex. 

• Ansøgningsfrist er 18.10, den første runde af ansættelsessamtaler findes sted onsdag den 21.10 og 

den anden 28.10.  

• Hvis alt går efter planen, så har vi en ny skoleleder pr. 1.12.2020 

I skolebestyrelsen har vi haft en fin dialog med Børn og Unge, og de har været både imødekommende og 

lydhøre i forhold til tidsplanen og ansættelsesudvalgets sammensætning.  

Ansættelsesudvalget 

NAVN STILLING 

Helle Bach Lauridsen Forvaltningschef 

Vibeke Kjær Agger Skoleleder 

Mette Ruggaard Dagtilbudsleder, Tranbjerg DTB 

Anne Martinus Illeborg PL, Tranbjergskolen 

Jakob Overgaard PL, Tranbjergskolen 

Jane Bundgaard Nielsen TR for lærerne, indskolingen 

Henrik Petersen TR for lærerne, udskolingen 

Jeppe Thinggaard 
Larsen 

TR for pædagogerne 

Eldin Basic Bestyrelsesformand 



NAVN STILLING 

Heidi Andreasen Næstformand 

 

Ansættelsesudvalgets opgave er at indstille en kandidat som ny skoleleder til Forvaltningschefen Helle Bach 

Lauridsen, som har den endelige ansættelsesret.  

 

Stillingsopslaget 

Selve stillingsopslaget kan ses her: 

https://www.aarhus.dk/ledige-stillinger-i-aarhus-kommune/v/55393/skoleleder-til-

tranbjergskolen/?jobId=9631  

 

Aarhus Kommune Budget 2021 

Byrådspolitikerne er nu nået til enighed om et budget 2021, og det er positivt at se at de varslede 

besparelser på folkeskoleområdet er trukket tilbage. I kan læse Thomas Medoms reaktion på budgetforliget 

her: https://www.aarhus.dk/nyt/boern-og-unge/2020/september/budgetforlig-vil-goere-boerns-hverdag-

bedre/ 

 

Fra bestyrelsens side har vi via Skole og Forældre og i samarbejde med 36 andre skoler forsøgt at skabe lidt 

pres på politikerne. Det har bl.a. resulteret i et debatindlæg under titlen: Aarhus er ikke børnenes 

kommune, som kan læses her:  https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/opinion/breve/ECE12407712/aarhus-

er-ikke-boernenes-kommune/?fbclid=IwAR2jSwNr8MqfpcxSr-wuNNIpPE6WJhPzbA5JCKlqteWkjccQDIJ-

X4cqCII  

Selv om der positive takter fra byrådet i forbindelse med det netop indgåede budgetforlig, så er der stadig 

en række udfordringer, som vi skal have løst i Aarhus Kommune. Det største er formentlig 

underfinansiering af specialområdet. Her mangler der ca. 40 millioner om året. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 29.9.2020 har vi programsat skoleårets andet bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. skal kigge på 

skolens økonomi, opdatere forretningsorden, gennemgå en række principper samt samarbejdsaftaler med 

bl.a. SFO-rådet.  

 

På vegne af skolebestyrelsen 

Eldin Basic 
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