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TØNDER DISTRIKTSSKOLE  
Møde  Dato Kl.  Lokale 

Skolebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 24. 

oktober 

 

18:00 – 20:00 

 

DIGESKOLEN 

 

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, filialleder Digeskolen Anne-Lise 

Thysen, Nicolai Hofsted, 8c 

 

Afbud  

 

Jan Mensel, Mikkel Jeggesen 

 

Referent 

 

JWI 

REFERAT 

1. 

Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

/2 minutter 

 

 

Godkendt 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

/2 minutter 

 

 

Godkendt 

3. 

Nyt fra elevrådet 

Status 

Mål: Alle får information om, hvordan 

elevrådene er kommet i gang. 

/10 minutter 

 

 

På Overbygningsskolen vil elevrådet arbejde med 

at fremstille en årsbog (blå bog) for 9. klasse 

eleverne, når de ved skoleårets afslutning forlader 

skolen. Endvidere arbejdes der med et idekatalog 

til motion og bevægelse. 

4.  

Anlægsønsker ”25 millioners-

puljen” 

Status 

Mål: Alle får indblik i hvilke ønsker, der 

er afsendt til forvaltningen 

Bilag 1 

/5 minutter 

 

 

Jan Jensen gennemgik Tønder Distriktsskoles 

fremsendte anlægsønsker. 25 millioners-puljen 

deles i to, hvor nuværende politiske udvalg 

prioriterer halvdelen, og det nye udvalg efter 

kommunalvalget prioriterer den anden halvdel. 

Skolebestyrelsen forventer, at Tønder Distriktsskole 

tildeles en stor del af disse anlægsmidler. 

5. 

Budget 2018 - Procesplan 

Information 

Mål: Alle har kendskab til procesplanen 

med forløbet af det videre arbejde 

omkring budget 2018. 

Bilag 2 

/5 minutter 

 

 

Procesplanen for udarbejdelse af budget 2018 for 

midler til elevaktiviteter blev præsenteret. 

Skoleledelsen oplyste i den forbindelse om, at de 

arbejder med en plan for at stabilisere skolens 

trængte økonomi.  

6. 

Årshjulet  

Refleksioner om årets arbejde 

Mål: Opfølgning af punkt 4 fra sidste 

møde. Alle kender hinandens tanker for 

området, og der udpeges evt. tre 

fokuspunkter for det fælles arbejde 

 

Fokuspunkter i dette års arbejde i skolebestyrelsen 

er: 

 Elevernes trivsel/læring: Ambition om at 

løfte karaktergennemsnit med 0,3 

 Samarbejdet med udvalg/forvaltning 

 Kommunikation - synlighed: SB-formidling 
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/20 minutter 

 

til forældre – deltagelse i forældremøder  

 Skolens økonomi 

 

7.  
PLF - Professionelle læringsfællesskaber 

Mål: Alle får et indblik i, hvordan der 

arbejdes med PLF på skolen, og der sker 

en drøftelse af, om tanker herfra kan 

bruges i SB sammenhæng. 
Bilag 3  
/15 minutter 

 

 

Jan Jensen gennemgik, hvorledes der i øjeblikket 

på lederniveau arbejdes med professionelle 

læringsfællesskaber. Filialleder på Digeskolen 

Anne-Lise Thysen informerede om, hvordan der 

som udviklingsproces på Møgeltønder skole og 

Digeskolen arbejdes med PLF på team/lærerniveau. 

Der opleves begejstring hos lærerne med 

udviklingsforløbet. 

   

8. 

Forældretilfredshedsundersøgelsen 

Info 

Mål: Alle får en briefing om de 

fokusområder, der arbejdes med set i 

relation til undersøgelsen. 

/15 minutter 

 

 

På Overbygningsskolen arbejdes med toning af 

linjefagene samt motion og bevægelse, heri 

inddrages elevrådet. 

På Grundskolen arbejdes med klasseledelse, 

vikarproblematikker og trafiksikkerhed. 

På Digeskolen arbejdes med begrebet 

arbejdsglæde, samt forbedring af 

udenomsområderne. 

På Møgeltønder skole arbejdes med 

klasserumsledelse samt motion og bevægelse. 

Der gennemføres en ny undersøgelse til foråret. 

Undersøgelsens spørgsmål skal inden gennemgås 

og evt. tilrettes. 

 

9. 

Ansættelse af vicefilialleder på 

Tønder Grundskole 

Kort information 

Mål: Alle får at vide, hvordan 

ansættelsessamtalen er forløbet og 

hvem, der har fået stillingen. 

/5 minutter 

 

 

Der har været afholdt ansættelsessamtaler. 

Ansættelsesudvalget indstillede enstemmigt, at Kim 

Johannsen bliver ansat i stillingen pr. 1. november 

2017.  

10. 

Skolebestyrelsesvalget 2018 

Mål: Alle har opmærksomhed på, at der 

skal være valg, og hvordan man får 

”prikket” mulige kandidater til valget.  

Bilag 4 

/10 minutter 

 

 

I forbindelse med sb-valget til foråret skal der 

findes en del nye medlemmer. 

Skolebestyrelsesmedlemmerne opfordres til at finde 

egnede kandidater, f.eks. via de lokale ”Aktive 

Forældre”-medlemmer. 

11. 

Dialogmødet med forvaltning den  

27. november klokken 19.00-21.30 

Mål: Alle får kendskab til dagsorden for 

mødet og det aftales, hvem af de 

folkevalgte, der giver et oplæg, om 

hvad de ser de som ”Den gode 

fortælling om Tønder kommunes 

 

I forbindelse med skolebestyrelsesformandens 

indlæg på dialogmødet opfordres medlemmer til at 

sende inputs til Jan Jensen. 
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Bilag 5 

/15 minutter 

 

12.  

Mulige punkter til kommende SB-

møde den 29.11. på filial MGT 

/5 minutter 

 

 

Motion og bevægelse 

Dialogmøde 2 – Evaluering 

Opfølgning på skolens økonomi 

13. 

Evt. 

/5 minutter 

 

Der afholdes et lokalt politisk møde d. 30. oktober, 

indbydelse vedhæftes referat. 

 

 

Kommende mødedatoer: 

ONS 2911 MGT 

MAN 1112 GR 

ONS 2401 OV 

MAN 2602 MGT 

TOR 2203 DIG 

TIR 2404 OV 

TOR 3105 GR 

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

 

 


