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TØNDER DISTRIKTSSKOLE  
Møde  Dato Kl.  Lokale 

Skolebestyrelsesmøde - 

ekstra arbejdsmøde 

Mandag, den 

11. januar   

17.00 -

18.30 

Tønder 

Overbygningsskole 

lærerværelset 

 

Skolebestyrelse 

 

Nina M. Lorenzen, Jan Mensel, Lars P. Lauridsen, 

Henriette Andersen, Lasse Rasmussen, Kim 

Vestergaard, Lisbeth Christiansen, Søren Priisholm, 

Karen D. Mikkelsen, Jørn Wind, Jan Peter Jensen. 

Elevrepræsentanter fra OV 

Marianne Havemose deltog 

 

 

Afbud 

Carina S. Thimsen 

og Conny Runge 

 

 

Referent 

 

JWI 

 

REFERAT 

 

Bemærk at mødet er et ekstra arbejdsmøde. 

Der er kaffe/te og frugt. 
 

 

 

1. 

Status på linjeudviklingsarbejdet     

 

Følgende punkter er til refleksion og drøftelse 

på mødet: 

Hvilke linjer tilbyder vi eleverne? 

Hvornår og hvordan, mål, linjer, indhold mv. 

kommunikeres til hhv. elever og forældre 

Hvad kan hhv. elever og forældre forvente i forhold til 

at skulle vælge linje, tidsplan, forældre-, elev-møder 

mv.? 

Undervisningens organisering info til forældre og 

elever (hvordan kommer det til at foregå i praksis)? 

Hvordan håndteres hvis en linje ikke tilvælges af 

tilstrækkelig interesserede elever? 

Hvordan håndteres hvis ”for mange” vælger en 

bestemt linje? 

Hvordan håndteres, hvis nogle elever føler de har 

valgt forkert i første omgang?  

Kan der laves fælles udmelding, som alle 

skolebestyrelsesmedlemmer kan give forældre, der 

spørger til processen? 
 

Punktet tages også op på det ordinære SB møde den 
26. januar. 

 

 

Jan P. Jensen gennemgik de 

foreløbige arbejdsbeskrivelser af de 

linjer, der forventes tilbudt eleverne 

fra næste skoleår. 

 

Marianne Havemose gennemgik 

tanker i forhold til ny organisering af 

linjer på Overbygningsskolen. 

Der var bekymring blandt sb-

medlemmerne for, at elever ikke vil 

vælge efter linjeindhold, men efter 

kammeraternes valg. 

 

Vedr. forældrehenvendelse: Jan 

sender et foreløbigt svar til 

forældrene, hvor der gøres 

opmærksom på, at linjer behandles 

på næste skolebestyrelsesmøde, og 

der kan herefter sendes et mere 

konkret svar på 

forældrehenvendelsen. 

Skolebestyrelsen vil gerne se 

konkrete skemaer og konkrete 

eksempler på toninger af fag.  

Linjetimerne afvikles i den 

understøttende undervisning, der 

udgør ca. 16 % af det samlede 

undervisningstimetal. 

 

2.  

Dialogmødet den 12. januar på Tønder 

Grundskole klokken 19.00-21.15. 

De sidste aftaler 

SE bilag 

 

 

Karen Mikkelsen gennemgik det 

oplæg, som vil blive givet på 

dialogmødet vedrørende rullende 

skolestart. Oplægget afkortes, så der 

er plads til at stille spørgsmål til 

udvalget. 3 spørgsmål blev 
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 udfærdiget. Afslaget på 

dispensationsansøgningen omkring 

nuværende 1. klasse kommenteres. 

 

 

3.  

Dialogmøde 2016 

tirsdag den 2. februar på Tønder Rådhus 

klokken 17.00-18.30 

Ideer til egne punkter – deadline 25. januar 

 

Punktet tages op igen på det ordinære SB møde 

den 26. januar 

 

 

 

Punkter til dialogmødet: 

Medarbejdernes arbejdssituation 

Ønske om yderligere punkter sendes 

til Jan senest d. 15. januar. 

 

 

 

Mødedatoer for SB skoleåret 2015-2016 

 

Tidspunkt – 18.30-20.30 

MA 31.08 OV 

TI 29.09 GR 

ON 28.10 MGT 

TO 26.11 Tønder Gymnasium 

MA 14.12 GR med julefrokost 

 TI 26.01 ABILD SKOLE * 

 TI 23.02 MGT 

ON 16.03 DIG 

TO 28.04 OV 

ON 30.05 GR 

TI 21.06 OV med sommerfrokost 

 

 Mikkel Brander fortæller om Ungdomsskolen 

 

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødets afholdelse 

 

 

 


