
Nyhedsbrev 3 - Skolebestyrelsen  
De første 4 måneder med ny ledelse 

Vi er jo desværre stadig underlagt corona restriktioner og det betyder en del for vores samarbejde med 

ledelsen. Skolebestyrelsen holder fortsat møder ca. en gang om måneden virtuelt, hvor vi har primært 

fokus på at etablere et godt samarbejde, god kommunikation og opdatering af principperne og 

samarbejdsaftaler.  På skolens hjemmeside kan l læse referater, samt orienterer jer i skolens principper.    

Pr. 1.3.21 blev ledelsen fuldtallig igen, hvor Marlene Ankjær tiltrådte som pædagogisk leder for 

indskolingen.  Velkommen til Marlene, og vi ser frem til et godt samarbejde.     

Klassesammenlægninger 

I forbindelse med klassesammenlægningerne har vi været i kontakt med bekymrede forældre, som ville 

høre hvad skolebestyrelsen har gjort og hvorfor klassesammenlægningerne finder sted netop nu. Herunder 

kan I læse en kort redegørelse. 

Onsdag den 17.3.21 blev skolebestyrelsen informereret om de forestående klassesammenlægninger på 5. 

og 7. årgang. Beslutningen er truffet ud fra faldende elevtal samt skolens økonomi.  

De forældrevalgte i skolebestyrelsen understregede at timingen for klassesammenlægningen er ikke 

optimalt, selv om skolens principper giver mulighed for klassesammenlægningerne. Eleverne for de to 

berørte årgange har på det tidspunkt, hvor klassesammenlægningen blev offentliggjort, ikke haft 

fremmødeundervisning i ca. 4 måneder. Derfor blev det ført til referat, at beslutningen om 

klassesammenlægningen er truffet alene af økonomiske grunde og at skolebestyrelsen ikke har været en 

del af denne proces.  

De forældrevalgte i skolebestyrelsen har lavet henvendelser til rådmanden og jeg har kontaktet politiske 

partier, hvor vi spurgte hvordan de forholdt sig til trivslen, klassesammenlægningerne og om der kunne 

afsattes ekstra midler, sådan at vi kan undgå klassesammenlægningerne under Corona. Det er lykkes at få 

Venstre i tale og de har bragt emnet op på byrådsmødet den 24.3, hvor 16 millioner skulle fordeles til 

trivselsarbejdet på byens skoler. Der var ikke opbakning til at nogle af midlerne skulle bruges på at undgå 

klassesammenlægninger på de berørte skoler. Tranbjergskolen er ikke den eneste. Sagen blev dog sendt til 

magistraten, hvor der skal undersøges om der kan findes ekstra midler. Referatet af byrådsmødet kan ses 

her: https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=c6b51b4f-9ec3-4451-a30d-e0e975ce1919 - fold punkt 1 ud og 

læs forløbet. 

Svaret fra Thomas Medom kan ses her: 

Kære Eldin Basic og Heidi Andreasen 

Tak for jeres henvendelse den 11. marts omkring klassesammenlægninger under corona 

lockdown. 

Fokus på trivsel under corona er vigtigt. Jeg er derfor glad for at læse, at I har fokus på, og 

bekymrer jer om både eleverne, forældrene og personalets trivsel i lyset af corona. Det er 

meget relevante opmærksomhedspunkter. 

Skolelederen har ansvaret for skolens samlede drift, herunder også skolens økonomi. I den 

forbindelse har antallet af klasser på Tranbjergskolen stor betydning for den samlede drift. 

https://dagsordener.aarhus.dk/vis?id=c6b51b4f-9ec3-4451-a30d-e0e975ce1919


Derfor må skolen løbende vurdere, hvorvidt der er basis for at foretage 

klassesammenlægninger. Ifølge Tranbjergsko-lens principper for klassesammenlægninger, 

skal disse som udgangspunkt foretages, hvis det er muligt. Tranbjergskolen har en udførlig 

skabelon for sammenlægninger – det vil skolelederen fortælle mere om på jeres ekstra-

ordinære møde. Skabelonen er netop udarbejdet med fokus på, hvordan der tages hånd om 

elevernes trivsel både under klassesammenlægningerne og fremadrettet. 

Jeg har derfor, tillid til, at klassesammenlægningerne bliver foretaget i over-ensstemmelse 

med Tranbjergsskolens principper og med elevernes trivsel for øje, også under disse særlige 

omstændigheder. Jeg håber derfor også, at I - på trods af jeres bekymring - har tillid til, at 

skolen har en klar plan for, hvordan der tages vare på elever, forældre og personale under 

klassesam-menlægninger, således det ikke får negative konsekvenser for deres trivsel. 

Med venlig hilsen 

Thomas Medom 

I skolebestyrelsen er vi opmærksomme på de udfordringer der er ved klassesammenlægninger i coronatid 

og vi vil følge den videre proces tæt. Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt os endeligt.  

Bestyrelsesmedlemmers fordeling på årgange 

I bestyrelsen ønsker vi en tæt dialog med både forældre og medarbejdere, og derfor vil vi endnu en gang 

opfordre jer til at henvende jer til kontaktpersonen på årgangen hvis I har bekymringer eller forslag til 

forbedringer. 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 på næste side:  

 



Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 26.4.2021 har vi programsat skoleårets næste bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. skal mødes med 

SFO-rådet.  Derudover skal vi snakke om fysiske rammer, specialklasser og principperne for kost, 

kommunikation og forældreansvar, ordblinde mm.    

Mvh Eldin Basic (Formand for skolebestyrelsen) 

 


