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Velkommen til  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fra 1. august 218 blev vi med den ny skolestruktur i Varde 

Kommune, sammensat til den organisation der nu hedder 

Trane Skole & Børneby, TSOB. Navnet valgte vi selv og tra-

nen symboliserer samtidig læring og visdom, et fint kende-

tegn på vores i alt 3 skoleafdelinger og 2 dagtilbud. 

I denne folder kan du orientere dig ganske kort om, hvem 

vi er, og hvor vi har adresse. 

De 3 skoler ligger i byerne Horne, Thorstrup og Tistrup. De 

3 skoler har også tilknyttet hver sin SFO og i Thorstrup og 

Tirstrup er der tilmed juniorklub. De 2 dagtilbud ligger i 

Horne og Sig. 

På TSOB er det ét af vores mål, at alle føler sig anerkendt 

og som en værdifuld del af fællesskabet og vi arbejder for 

at TSOB forbliver et inkluderende lære- og værested. 

Vi har fokus på de kerneopgaver der tilknytter sig vores 

fagområder og vi anser et frugtbart forældresamarbejde 

som en afgørende faktor i at nå målene med Jeres børns 

faglige, personlige og sociale udvikling. 

På Trane Skole & Børneby arbejder vi visionært og udvik-

lingsorienteret med at skabe læringsfællesskaber der ru-

ster børnene og eleverne til de individuelle og sociale 

kompetencer der knytter sig an til det 21. århundrede 

samt den globale dagsorden beskrevet i Verdensmålene. 

Du er altid velkommen til at kontakte mig på 

allt@varde.dk eller 21844294. 

De bedste hilsner 

Allan Ulrich Thomsen 
Skoleleder 

mailto:allt@varde.dk


Tistrup Skole 
Lærkevej 12, 6862 Tistrup 

Souschef  Birte Johannessen.  Tlf. 23399555 
Mail: bijo@varde.dk 

Ca. 235 børn og 23 voksne 
 

Generelt forsøger vi at skabe et læringsmiljø, der har fokus på faglig progression, trivsel og en anderledes 

skoledag. Specifikt i de enkelte afdelinger er der fokus på: 

Indskoling, 0.-3.kl 

I indskolingen arbejdes med at skabe helhed og sammenhæng i hverdagen. Dette sker ved, at de fleste af 
fagene er indeholdt i basistimer. Basistimer er temalæste timer, hvor de enkelte fag bliver tilgodeset. Der 
ud over er der niveaulæste timer i dansk og matematik, hvor elever undervises på tværs af årgangen, for 
at tilgodese den enkelte elev læring bedst muligt.                

Mellemtrinnet,  4.-6.kl 

På mellemtrinnet vægtes det gode fællesskab, hvor vi sammen med forældre arbejder med nøgleord 

som respekt, plads til forskellighed og den gode konflikt. 

Overbygningen, 7.-9.kl 

I overbygningen vægtes en fælles kultur mellem eleverne, der modner dem til deres videre uddannelse. 

Der arbejdes på tværs af årgangene, når det giver mening. Eksempelvis sker det ved morgensamlinger, 

TOF (træning og fordybelse) og projektbånd. 



Indskoling og SFO– Tistrup 

Tistrup Skole 
SFO-Lærkereden og Juniorklub 
Lærkevej 8, 6862 Tistrup 
Tlf. SFO .: 30528409   Tlf. Juniorklub: 21843676 
Afd.ld. Helle Linhardt Sørensen.  Tlf.. 28157529 
Mail: heso@varde.dk 
Ca 60 børn og 6 voksne 
 

SFO Lærkereden 
I SFO-tiden lægges der vægt på, at det er børnenes fritid. Børnene har mulighed for at lege, slappe af og 
holde fri. De vil gerne være sammen med deres kammerater og opbygge gode venskaber. 
Der tilbydes aktiviteter, der tager afsæt i børnenes egne ønsker og interesser. De voksne har altid tid, når 
der er brug for en snak eller en hjælpende hånd. 

 
Juniorklubben i Tistrup 
Åbningstid: Mandag 14.45-19.00.  Tirsdag og torsdag 14.45-17.00 
Det er gratis at være med i juniorklubben. 
Vi har en aktiv juniorklub på Tistrup skole. 
Det er her man møder sine venner, hygger sig og laver gode ting sammen. 
Vi tager ud af huset og deltager også i arrangementer med andre klubber. 
Der kan være egen betaling på nogle af vores aktiviteter. 
Vi har egen Facebook side, som orienterer om hvad vi laver. 



Horne Skole er en lille afdeling, der siden 2012 har sammenlæst klasser på alle årgange. Vores hverdag 
starter altid med morgensang, fælles beskeder og her klapper vi af elever der har fødselsdag – det giver 
en særlig god start på dagen.  

Fra august 2018 er vi en del af Horne Børneby, hvilket betyder at vi er i et fællesskab med børnehaven. 

Horne Skole 
Mælkevejen 1, Horne, 6800 Varde 
Tlf.: 79948412    
Afd.ld. Anne Øbo Sørensen.  Tlf. 21160016 
Mail: anob@varde.dk 
0.-6. klasse - 60 børn og 10 voksne 



Horne Skole 
Horne SFO - Myretuen og Juniorklub 
Mælkevejen 1,  Horne, 6800 Varde 
Leder Merete Bonnén Jensen   
Tlf. 30320441 Mail: mebo@varde.dk 
 
SFO-Myretuen. Tlf. 22781032 
Ca. 35 børn og 4 voksne 
 
Børn i alderen 6-10 år (0..-3. klasse) 
Åbent mandag til torsdag 6.15-8.00 og 14.15-17.00. Fredag 6.15-8.00 og 14.15-16.00. 

 
 
 



Dagtilbud Regnbuen 
Højvangen 4, Horne, 6800 Varde 
Tlf: 75260363/ Mobil: 40260353 
Daglig Leder: Tove Holm Andersen.  
Tlf. 29449490 Mail: toha@varde.dk 
Aldersintegreret 4 børn (0-2år)  
+ 35 børn (3-6år) og 6 - 8 ansatte 
 
Åbent mandag til fredag 6.15 – 16.45 
 

Regnbuen er beliggende i Horne, det lille samfund 15 km fra Varde by. Vi ligger lige midt i byen, med en 

stor legeplads som omkredser hele huset. Legepladsen indbyder til mange små fordybelsesrum i det 

store legerum. Vi har udeværksted og diverse legeredskaber og meget mere at byde på.  

Lokalsamfundet har bl.a. et dejligt naturområde - Vikingelunden - som vi benytter flittigt. Dette giver os 

mange naturoplevelser. I vores hus arbejder vi med funktionsrum, som bl.a. tager udgangspunkt i læ-

rerplanerne og med barnet som medbestemmende faktor.  

Vi arbejder med den gode relation barn og barn/barn og voksen/ voksen og voksen imellem. Det er vig-

tigt for os, at alle føler sig velkommen i vores hus og at vi har et tillidsfuldt og nært samarbejde med 

forældrene omkring deres barn.  

Vores kerneopgave: Det gode børneliv 
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Thorstrup Skole 
Thorstrupvej  18, Sig, 6800 Varde 
Tlf.  79948820 
Filialskoleleder Henning Rudbeck Olesen.  Tlf. 61261712  
Mail: heol@varde.dk 
Ca 105 børn 0.-6. klasse og 9 voksne 
 
Thorstrup Skole er en skole, der lægger vægt på den enkelte elevs læring og trivsel. 

Vi bruger skolens placering i et naturskønt område, til at fremme netop læring og trivsel  
for den enkelte elev. 

 



Thorstrup Skole 
Thorstrup SFO - Tranebo og Juniorklub  
Leder Merete Bonnén Jensen.   
Tlf. 30320441   Mail: mebo@varde.dk 
 
SFO-Tranebo. Tlf. 79948825 / 296025 
Thorstrupvej 18, Sig 6800 Varde    
Ca. 45 børn og 6 voksne 
 
Børn i alderen 6-10 år (0. – 3. kl). 
Åbent mandag til torsdag 6.15-8.00 og 14.15-16.30. Fredag 6.15-8.00 og 14.15-16.15. 
 

 

Juniorklub Sig ved afd. Sig Børneby. Tlf. 23472802 
Stadionvej 19, Sig, 6800 Varde. 
Ca. 40 børn og 2 voksne. 
 
Børn i alderen 10-13 år (4.-6. klasse) 
Åbent mandag og torsdag  14:15 - 17:15. 
             



 

 

Dagtilbud Trinbrættet 
Sig, Stationsvej 19, Sig, 6800 Varde 
Tlf: 75264448 
Daglig Leder: Tove Holm Andersen.  
Tlf. 29449490  Mail: toha@varde.dk 
Normeret til 40 børn. 6 - 8 voksne  
 
Daginstitution for 3-6 årige.  
Åbent: mandag til fredag 6.15 – 16.45. 
 
Trinbrættet er beliggende i Sig, det lille samfund 7 km fra Varde by. Vi ligger lige ved byens togforbin-

delse, der af navnet; Trinbrættet. Vi har en dejlig stor legeplads som omkredser huset. Legepladsen ind-

byder til mange små fordybelsesrum i det store legerum. Vi har udeværksted, en bålhytte og diverse 

legeredskaber og meget mere at byde på.  

Lokalsamfundet har bl.a. et dejligt naturområde, som vi gerne benytter. Dette giver os mange naturop-

levelser. I vores hus arbejder vi bl.a. med udgangspunkt i lærerplanerne og med barnet som medbe-

stemmende faktor. Vi har 3 børnehavegrupper, med hver deres tilhørende grupperum. 

Vi arbejder med den gode relation barn og barn/barn og voksen/ voksen og voksen imellem. Det er vig-

tigt for os, at alle føler sig velkommen i vores hus og at vi har et tillidsfuldt og nært samarbejde med for-

ældrene omkring deres barn.  

Vores kerneopgave: Det gode børneliv 
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Kantinen Kokkehulen, åbent kl. 6.45 til kl. 13.30.  
Kantineleder Helle Barslund Brun tlf. 2341 1795  
Mail hbru@varde.dk 
Tistrup Skole, Lærkevej 12, 6862 Tistrup 

 

Kantinen Kokkehulen laver mad til elever og personale på Thorstrup -, Horne - og Tistrup Skole.  

 

Bestilling af mad  
Der bestilles mad på http://hts.madnet.dk. senest kl. 7:00. 

 

Trane Skole & Børneby har fælles administration 

horne-tistrup-skolerne@varde.dk     

thorstrupskole@varde.dk 

Tlf.:  Tistrup: 79948410  /  Thorstrup: 79948820 

Sekretær Frida Lauridsen,  frla@varde.dk 

Sekretær Randi Foldager, rafp@varde.dk 

 

Serviceleder Arthur Knudsen, 79948410 - Tistrup Skole 

Servicemedarbejder Michael Koch, 24816231 - Horne Skole 

Servicemedarbejder Heidi Jepsen, 23423529 - Thorstrup Skole 


