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TØNDER DISTRIKTSSKOLE  
Møde  Dato Kl.  Lokale 

Skolebestyrelsesmøde Onsdag, 30. august 

 

18:00 – 20:00 

 

Tønder 

Overbygningsskole 

 

Skolebestyrelse 

 

Søren Malchow, Jan Mensel, Lars P. Lauridsen, Jane Dalsgaard, 

Thomas Ørting Jørgensen, Kim Vestergaard, Lisbeth Christiansen, 

Karen D. Mikkelsen, Niels Høyer, Jørn Wind, Jan Peter Jensen, 
Elisabeth Ibing Holm 

 

Afbud  

Jane Dalsgaard 

Elevrådet deltager fra september.  

 

Referent 

 

JWI 

REFERAT 

 
0.  

Velkomst til Niels C. Høyer 

repræsentant fra erhvervslivet 

/5 minutter 

 

 

Niels C. Høyer blev budt velkommen.  

 

 

 

1. 

Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

/5 minutter 

 

 

Referat fra sidste møde godkendt. 

 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

/2 minutter 

 

 

Godkendt. 

3.  

Årshjulet 

Et kig fremad og også et tilbageblik 

Bilag 

Oplæg og drøftelse 

/25 minutter 

 

 

Det udarbejdede årshjul for dette skoleårs arbejde i 

skolebestyrelsen blev gennemgået. Formanden 

opfordrede medlemmerne til at reflektere over, hvilke 

3-4 emner i det kommende års arbejde, der skal lykkes 

med for, at de betragter skolebestyrelsesarbejdet som 

en succes. Hvad er succeskriterierne? Formanden 

forventer at medlemmerne har emnerne identificeret til 

næste møde.   

 

4. 

Dansk som andetsprog 

Problematikker og udfordringer 

Kent R. List har udarbejdet skrivelse 

af problematikken. Drøftelse af og 

beslutning om afsendelse til 

forvaltning/børn- og skoleudvalget 

Bilag 

/20 minutter 

 

 

Skolestyrelsen drøftede skrivelsen udarbejdet af Kent 

R. List og besluttede at afsende den udarbejdede 

skrivelse til børn- og skoleudvalget. 

5. 

Ledelsestilsyn august 2017  

ved JJE 

Info 

Bilag 

/15 minutter 

 

 

Jan Jensen informerede om det årlige ledelsestilsyn. 

Forvaltningen gennemfører hvert år et ledelsestilsyn 

med distriktsskolelederen. Formålet med tilsynet er at 

følge op på kvalitetssikring og udvikling, samt evaluere 

kommunens skolepolitiske fokusområder/mål. De 4 

hovedpunkter var trivsel, karaktergennemsnit, rullende 

skolestart og trafikpolitik. 
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6.  
Økonomi / budgetopfølgning 2017 
ved JWI 
Info 
/15 minutter 

 

Tønder Distriktsskoles økonomi er under pres. 

Halvårsregnskabet viser et underskud på 1,7 mio. I 

forbindelse med planlægning af skoleåret 2017/18 (1. 

marts 2017) forventede vi en nedgang i elevtal på 58 

elever i forhold til tildeling for skoleåret 2016/17, og vi 

har planlagt ud fra disse elevtal.  Vi nærmer os 1. 

september, som er skæringsdato for endelig tildeling til 

skoleåret 2017/18. Det ser ud til, at den reelle nedgang 

bliver på 80 elever.  

Forventningen om at kunne nedbringe underskuddet 

bliver hermed svær at indfri. Skolen er i dialog med 

forvaltningen omkring problematikkerne. 

 

7. 

Samarbejdet med erhvervslivet 

ved JJE 

Kort info 

/10 minutter 

 

 

Jan Jensen fortalte om arbejdet med at styrke 

samarbejdet med erhvervslivet. Han deltager i en 

arbejdsgruppe, hvor kommissoriet er, at lærerne skal 

have indblik i de muligheder, som firmaer og 

virksomheder kan tilbyde eleverne med det sigte, at 

styrke deres viden om håndværk/teknik som mulig 

karrierevej.  

 

8. 

Forældretilfredshedsundersøgel

sen 

ved JJE 

Kort status på forløb 

/10 minutter 
 

 

Der arbejdes med konkrete nedslag på de enkelte 

filialer ud fra undersøgelsens resultater. 

9. 

Lokalråd   

ved Jane Dalsgaard  

Kort oplæg og drøftelse 

/10 minutter 

 

 

De enkelte filialers lokalråd omdøbes alle til ”Aktive 

forældre.” Indhold m.m. drøftes på næste møde. 

 

10. 

Synlig læring og pædagogiske 

læringsfællesskaber (PLF) 

ved JJE 

Hvad arbejder skolen med og 

hvorfor? 

Bilag 

INFO og drøftelse  

/20 minutter  

 

 

Jan Jensen informerede om, hvordan Tønder 

Distriktsskole bevidst arbejder med en strategi hen mod 

at kunne betragtes som en synlig lærende skole. Og 

helt konkret hvilke tiltag, der iværksættes i dette 

skoleår. 

11. 

Punkter til kommende SB-møde  

2109 på GR 

 

 

Årshjulet 

Aktive Forældre 

Forvaltningens fokuspunkter 

Evaluering af forældremøder 

Nyt fra ”Uddannelse til alle” 
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12. 

Evt. 

/10 minutter 

 

 

Arbejdet med Tønder Distriktsskoles nye logo blev 

præsenteret.  

Der blev orienteret om muligheden for at deltage i 

forældreorganisationen Skole og Forældres landsmøde, 

der afvikles på hotel Nyborg Strand, d. 17. - 18. 

november 2017. Link: http://skole-foraeldre.dk 

 

 

Kommende mødedatoer: 

TOR 2109 GR 

TIR 2410 DIG 

ONS 2911 MGT 

MAN 1112 GR 

ONS 2401 OV 

MAN 2602 MGT 

OR 2203 DIG 

TIR 2404 OV 

TOR 3105 GR 

TIR 1906 OV 
(Klokken 18:00-20:00) 
 

 

 

http://skole-foraeldre.dk/nyheder/skole-og-for%C3%A6ldres-landsm%C3%B8de-2017

