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TØNDER DISTRIKTSSKOLE  
Møde  Dato Kl.  Lokale 

Skolebestyrelsesmøde 
Torsdag 21. 

september 
18:00 – 20:00 Tønder Grundskole 

 

Skolebestyrelse 

 

Søren Malchow, Jan Mensel, Lars P. Lauridsen, Nina Lund Sørensen, 

Jane Dalsgaard, Thomas Ørting Jørgensen, Kim Vestergaard, Lisbeth 

Christiansen, Karen D. Mikkelsen, Niels Høyer, Nina Mogensen 

Lorenzen, Jørn Wind, Jan Peter Jensen, Elisabeth Ibing Holm, Mikkel 

Jeggesen, 8e og Nanna Hoeg, 9b 

 

Afbud  

 

Kim Vestergaard, Nina Lund Sørensen, 

Nina Mogensen Lorenzen, Søren Malchow 

 

Referent 

 

JWI 

REFERAT 

0.  

Velkomst til Suppleant Nina Lund 

Sørensen, som genindtræder i 

skolebestyrelsen 

/2 minutter 

 

 

Nina Lund Sørensen indtræder senere. 

1. 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

/2 minutter 

 

 

Godkendt. 

 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

/2 minutter 

 

 

Punkt 6 udgår. Godkendt.  

3. 

Nyt fra elevrådet 

Status 

Mål: Alle får information om, hvordan 

elevrådene er kommet i gang. 

/10 minutter 

 

 

De nye elevrådsrepræsentanter blev budt 

velkommen, og præsentationsrunde blev 

gennemført. 

Første fælleselevrådsmøde for de fire filialer 

afvikles i oktober. 

4.  

Årshjulet 

Et kig fremad og også et tilbageblik 

Bilag 1: Årshjulet 

Mål: Alle kender årshjulet, som i grove 

træk fortæller om årets arbejde. 

Forberedelse: Alle har læst bilaget om 

årshjulet og reflekterer over, hvad der skal 

lykkes med for, at SB-arbejdet betragtes 

som en succes. (gerne 2-3 punkter) 

Alle høres og derefter drøftelse i plenum. 

/25 minutter 

 

 

Den aktuelle styringsaftale eftersendes til 

bestyrelsen. 

De enkelte medlemmer præsenterede deres 

refleksioner. Jørn Wind udfærdiger bruttoliste 

med medlemmernes ønsker til emner, som 

skolebestyrelsen skal arbejde med i løbet af 

dette skoleår. Fremsendes snarest. 
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5. 

Evaluering af forældremøder 

Hvordan er det gået? 

Bilag 2: Forældremøder - oversigt 

Mål: At aftale en procedure for, hvordan 

det fremadrettet sikres, at SB 

medlemmerne har mulighed for at deltage 

i forældremøder i opstarten af skoleåret. 

/15 minutter 

 

 

Hvordan får vi flere forældre til at møde op til 

forældremøderne? Det blev besluttet at sætte 

punktet: ”afvikling af forældremøder” på 

dagsordenen på skolebestyrelsesmødet d. 11. 

december. 

Forældrenes engagement, hvad kan vi gøre? 

Kulturen skal skabes nedefra. 

Der skal allerede i juni udfærdiges et talepapir til 

brug ved efterårets forældremøder. 

6. 

Lokalråd ”aktive forældre” 

ved Jane Dalsgaard 

Udsat fra sidste møde 

Info 

/15 minutter 

 

 

Udgår. 

7.  
Uddannelse til alle 
Bilag 3: Kommunens strategiplan  

Mål: Alle får et indblik i, hvad projekt 

”Uddannelse til alle” betyder, og hvad der 

skal arbejdes videre med i løbet af dette 

skoleår. 

Forberedelse: Alle har læst strategiplanen. 

INFO og løs drøftelse. 

/20 minutter 

 

 

Jan Jensen gennemgik strategiplanen.  

Medarbejderrepræsentanten udtrykte bekymring 

over, at den individuelle UU-vejledning af alle 

uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse er 

blevet en større læreropgave, da ansvaret nu 

ligger hos forældrene. UU-vejlederne tager sig 

kun af de elever, som ikke er 

uddannelsesparate. Repræsentant for 

ungdomsuddannelserne Elisabeth Ibing Holm 

tilbød hjælp. 

 

8. 

Budget 2018 

Bilag 4: Aftale om budget 2018 

Kort briefing 

Mål: alle får et kendskab til aftalen om 

budget 2018 og får indblik i, hvad det 

betyder for skolen. 

Forberedelse: Gennemlæsning af aftalen 

om budget 2018. 

/20 minutter 

 

 

Der er indgået forlig vedr. Tønder Kommunes 

budget for 2018. Skolebestyrelsen udtrykker 

stor tilfredshed med: 

- Tilbagerulningen af den ensidige besparelse på 

Overbygningsskolen. Skolebestyrelsen har brugt 

mange kræfter på, at gøre politikerne 

opmærksom på problematikken.  

- At der fortsat er afsat midler til fleksibel 

åbningstid i skolefritidsordningen. 

- At den resterende del af anlægspuljen (25 

mio.) allerede udløses i 2018. Der blev nedsat 

en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som skal 

deltage i prioriteringen af Tønder Distriktsskoles 

anlægsønsker. Arbejdsgruppen består af Jan P. 

Jensen, Thomas Ørting Jørgensen og Jane 

Dalsgaard. 
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9. 

Punkter til kommende SB-møde  

24.10 på filial DIG 

/5 minutter 

 

 

Anlægsønsker ad kommunens 

skolerenoveringsplan 

PLF arbejdet – Professionelle 

læringsfællesskaber 

Budget – procesplan  

Indsatsområder ad 

forældretilfredshedsundersøgelsen 

Motion og bevægelse 

 

10. 

Evt. 

/10 minutter 

 

 

Lars P. Lauridsen og Jane Dalsgaard blev 

udpeget til at deltage fokusgruppeinterview i 

forbindelse med inklusionsstrategien.  

 

 

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) 
 

 

 


