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Julehilsen fra den nye skoleleder Carsten Baun 

Kære elever og forældre på Tranbjergskolen 

Lige en julehilsen fra den nye skoleleder 

I har jo fået en præsentation af mig, men lige et par ord fra mig. 

Jeg er i foråret flyttet til Voel ved Silkeborg, hvor jeg er ved at bygge nyt hus, sammen med min hustru 

Lisbeth. Vi forventer at flytte ind i starten af det nye år. Det glæder vi os rigtig meget til. 

Det bliver en af de store nye ting i 2021. 

Den anden bliver at starte op som skoleleder på Tranbjergskolen. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg 

glæder mig til at blive en del af hverdagen på skolen, og det arbejde som venter mig. Jeg håber, I vil hjælpe 

mig med at komme godt i gang. 

2020 blev meget anderledes end nogen af os kunne forestille sig. Jeg håber, vi kommer til at opleve et 

anderledes 2021, men vi må nok indstille os på, at god håndhygiejne og de andre forholdsregler, bliver en 

del af hverdagen længe. 

Jeg vil ønske alle en rigtig god juleferie, og håber at I må nyde tid til hygge og nærhed, og at alle kommer 

godt ind i det nye år. 

Vi ses den 4. januar. 

Med venlig hilsen 

Carsten Baun 

  



Julehilsen fra skolebestyrelsen 

2020 har på alle måder været et år, som vi alle aldrig glemmer. Det blev et hårdt og travlt år i Coronakrisens 

tegn. Fra skolebestyrelsens side vil sige mange tak for den energiske og ihærdige indsats til alle på og 

omkring Tranbjergkolen.  

Hverdagen blev vendt op og ned for os alle sammen. Alle på skolen skulle tænke nyt, og forholde sig nye 

retningslinjer næsten dagligt. Vi ved, at det har været både frustrerede og hårdt arbejde at få hverdagen for 

vores børn til at fungere i skyggen af Corona, men I har gjort det godt og det sætter vi stor pris på. I 

efteråret 2020 blev ledelsesteamet kraftigt reduceret, og det har betydet at især Anne, Trine og Bo har lagt 

ekstra mange timer på skolen. Mange tak for jeres utrættelige indsats og fordi I passer så godt på 

Tranbjergskolen.  

2020 har også været et år, hvor vi på skolen især kunne mærke den bredde opbakning fra forældresiden. 

Frivillige forældrekræfter træder til når der brug for det. Der blev samlet bord-bænke sæt på Grønløkke, 

hentet legetårn til indskolingen og bygget en fed cykelbane til de mindste i SFO. Tusind tak til alle, der 

bidrager til at vores børn får en sjovere hverdag på skolen. 

I skolebestyrelsen er vi overbeviste om, at 2021 bliver både bedre og sjovere år for os alle sammen. Men 

det bliver også et vigtigt år. Vi skal have en god start i fællesskab med den nye skoleleder, hvor en af de 

første opgaver er at rekruttere en ny pædagogisk leder. I 2021 er der også et vigtigt byrådsvalg, og vi i 

skolebestyrelsen er allerede i gang med at gøre politikerne opmærksomme på de fysiske rammer på vores 

skole. Vi ser gerne at det kommende byråd prioriterer folkeskolen, og det håber vi at der er mange, der har 

lyst til og vil hjælpe med at råbe politikerne op. 

 

Glædelig jul og Godt nytår fra alle os forældrevalgte i skolebestyrelsen 

Heidi, Susanne, Line, Lisa, Christian, Mette & Eldin.  


