
 

 

 

 
REFERAT 

Ekstraordinært 
SKOLEBESTYRELSESMØDE 

Torsdag 10. januar 2022 
 

Mødet afholdes på teams 
 

Kl. 19 – 19.45 
Skolebestyrelsesmøde 

 
 
 

Medlemmer: 
Forældrerepræsentanter: Niklas Grønlund Lind, Kim Vogel, Niels 
Christian Mors Snog, Troels Lund Rasmussen, Kristine Grønkjær, 
Kasper Szöke Skovgaard, Janus Felding Christensen,  
Forældresuppleanter: Mette Borup Wemmelund, Jonas 
Odgaard Thomsen, Anja Mortensen  
Ledelsesrepræsentanter: Birgitte Agersnap, Kristian Spang (ref.) 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Bækbo, Troels Pedersen 
Elevrådsrepræsentanter: Maria Brems-Eskildsen, Mathilde Kleis 
Pedersen 

 Deltagere i mødet: 
Niklas Grønlund Lind, Niels Christian Mors Snog, Kasper Szöke 
Skovgaard, Janus Felding Christensen, Anja Mortensen, Thomas 
Bækbo, Troels Pedersen, Kristian Spang, Birgitte Agersnap 

1. Godkendelse af dagsorden Der er ikke sendt en dagsorden ud forud for mødet. 

2. Referat af mødet (ref. Birgitte) Birgitte indleder mødet med at fortælle, at dagsorden 
omhandler en kommende rokade i ledelse. 
Birgitte henviser til nedenstående orientering fra Børn og unge 
chefer Karina Møller og Susanne Holst, samt plan for 
kommunikation om rokaden. 
Birgitte fortæller i korte træk om rokaden, hvorefter Kristian 
supplerer. Herefter åbnes der for spørgsmål og kommentarer.  
I Aarhus Kommune er det praksis, at der kan forekomme 
rokader i særlige tilfælde for at skabe stabil drift og god 
udvikling på kommunens folkeskoler.  
Bestyrelsen udviser en generel forståelse for rokaden samt 
udtrykker en stor tillid, anerkendelse og opbakning til, at Elsted 
Skole vil fortsætte den gode drift og udvikling under 
konstitueringen.  

 

Rokade i Børn og unge 

 

Skoleleder Carsten Baun på Tranbjergskolen har valgt at fratræde sin stilling pr. 1. feb. På den 

baggrund står skolen i en helt særlig situation, at de efter blot et år igen skal have ny skoleleder. 

 

Erfaringer fra sidste års ansættelsesforløb på Tranbjergskolen har lært os, at en ansættelse af en ny 

leder tager tid. Sidst måtte vi igennem to ansættelsesrunder, før vi kunne ansætte Carsten. Realistisk set 

vil vi derfor kunne være fremme ved sommerferien inden en ny ansættelse er på plads. Dette 



 

 

sammenholdt med at to af skolens øvrige ledere er nyansatte ledere på skolen fra henholdsvis marts 

2021 og januar 2022 gør, at skolen står med en særlig ledelsesmæssig udfordring. Det er derfor vores 

vurdering, at der er brug for hurtigt at få tilført ledelsesteamet en erfaren skoleleder. Dette for fortsat 

at sikre de bedste betingelser for et godt lære- og værested for børn og voksne på Tranbjergskolen. 

 

Vi har derfor valgt at bede skoleleder Birgitte Agersnap, skoleleder på Elsted skole, om at tage 

opgaven med at føre Tranbjergskolen godt videre fra Carsten fratræder d. 1. februar og 2022 året ud. 

Tranbjerg Skole har brug for en skoleleder, der kan skabe ro i en vanskelig tid, samle børn og voksne 

omkring skolen og sætte tydelig retning for det fortsatte arbejde med børn og unges læring, udvikling 

og trivsel  

 

Når vi peger på Birgitte til at løse opgaven, er det fordi, vi kan få øje på, at hun bedriver tydelig ledelse 

med en klar retning. Hun har stor ledelseserfaring, kan skabe følgeskab og har gode resultater med 

stærkere læringsfællesskaber. Hendes professionelle tilgang gør at hun formår at samle ledelsesteamet 

og medarbejderne med fokus på kerneopgaven. 

Vi har også valgt Birgitte, fordi hun har en skole i god gænge, og ikke mindst en viceskoleleder, der er 

klar til at tage over på den konstitueringsopgave, der er behov for. 

Vi konstituerer derfor Kristian Spang som i dag er viceskoleleder på Elsted skole. Kristian har tidligere 

varetaget skolelederstillingen i en konstituering til stor tilfredshed for alle parter omkring skolen. 

 

For at tilføre ledelsesteamet lidt mere kraft på Elsted skole i Birgittes fravær, har vi bedt 

læringspartner Majbrith Rosendal Frøsig Christensen om at tage den pædagogiske 

udskolingslederopgave med tilhørende vicerfunktion i samme periode. Majbrith kender Elsted skole og 

har tidligere siddet i en lignende position på Samsøgade skole. Vi mener, det vil være godt for Elsted 

skole, at Majbrith med sine kompetencer og sin personlighed træder ind i den opgave i samarbejde med 

Kristian og det øvrige ledelsesteam. 

 

Alle involverede parter har udvist stor forståelse for, at vi rykker sammen i organisationen, når der er 

behov for det. vi vil gerne takke for den velvilje, der er udvist. Vi har stor forståelse for, at denne 

rokade, som alle andre også skaber udfordringer flere steder. Vi håber, I alle fortsat vil hjælpe til med 

at skabe de bedste resultater for alle børn og unge i Århus. Tak! 

 

Susanne Holst og Karina Møller 

 

Plan for kommunikation 

 

Mandag 10.01.22 

Kl. 08.30: Ledelsesteamet på Elsted Skole 

Kl. 10.00: Personalet mundtligt 

Kl. 10.15: Ekstraordinært møde i MED-udvalget  

Kl. 11.05: Opkald til Niklas, skolebestyrelsesformanden 

Kl. 19.00: Ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde på Teams 

Kl. 19.15: Orientering af forældre på Aula 

Aften: Orientering af Distrikt SYD og NORD (Karina, Susanne) 

 

Tirsdag og derefter 

Eksterne samarbejdspartnere mv. 
 

 


