
 

Nyhedsbrev 3 - Skolebestyrelsen  
Bestyrelsesmedlemmers fordeling på årgange 

I bestyrelsen ønsker vi en tæt dialog med både forældre og medarbejdere, og derfor har vi som noget nyt 

oprettet en kontaktperson til hver årgang. Kontaktpersonen vil deltage i fremtidige årgangsmøder, og 

varetage den daglige kontakt mellem skolebestyrelsen og forældrene. Vi håber at mange vil benytte sig af 

muligheden og bidrage til at vi kan udvikle vores skole i fællesskab. Fordelingen og kontaktoplysningerne 

kan ses her.  

 

Tak til Hanne Gammelgaard Jensen 

Pga. Covid-19 restriktioner vil der ikke være mulighed til at tage en officiel afsked med Hanne, men fra 

skolebestyrelsens side vil vi benytte lejlighed til at sige tusind tak for Hannes utrættelige arbejde for skolen 

og børnene i Tranbjerg. Hanne har ydet en formidabel indsats, og vil uden tvivl blive savnet i Tranbjerg.   

  



Ansættelsesprocessen 

Vi har endnu ikke ansat en ny skoleleder, og som I kunne læse tidligere på AULA, så har stillingen været i 

genopslag. Processen er godt i gang og ledes stadig af Lene Uhrenholt, der er organisationspsykolog og har 

en lang erfaring med rekruttering. Hvis alt går efter planen, så har vi en ny skoleleder pr. 1.1.2021 

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

lydhøre både i forhold til genopslaget, 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 

Jane Bundgaard Nielsen TR for lærerne, indskolingen 

Henrik Petersen TR for lærerne, udskolingen 

Jeppe Thinggaard 
Larsen 

TR for pædagogerne 

Eldin Basic Bestyrelsesformand 

Heidi Andreasen Næstformand 

 

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

Helle Bach Lauridsen, som har den endelige ansættelsesret.  

Ny kantineløsning på Grønløkke 

Der bliver på udskolingen mulighed for bestilling af frokost via skolemad.nu. Maden vil blive lavet og 

leveret af Katjas sandwich og salatbar i Odder. Den endelige aftale er endnu ikke på plads, men vi håber at 

ordningen kan starte op enten til december eller januar. Menukort og mere information følger. Vi håber på 

denne måde, at imødekomme ønsket om en god frokostordning til alle på udskolingsafdelingen.  

Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 25.11.2020 har vi programsat skoleårets fjerde bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. skal mødes med 

SFO-rådet.  Derudover skal vi snakke lejrskolen, gennemgå principperne og sige tak for et godt samarbejde 

til Hanne.    

På vegne af skolebestyrelsen 

Eldin Basic 

 


