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TØNDER DISTRIKTSSKOLE  
Møde  Dato Kl.  Lokale 

Skolebestyrelsesmøde 
Mandag, den 11. 

december 

 

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, Karen 

Priisholm, Mikkel Jeggesen, 8e og Nanna Hoeg, 9b, Grundskolens 

elevrepræsentanter 

 

Afbud  

Niels Høyer, Nanna Hoeg, Jan Mensel, 

Nina Lund Sørensen 

 

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, hvad der 

arbejdes med i elevrådet 

/5 minutter 

 

 

Overbygningsskolens elevråd gennemfører en 

undersøgelse omkring mobning i alle klasser. 

På Grundskolen har elevrådet lavet tegninger til 

opstregning af den runde plads. Det undersøges, 

hvad det vil koste med ny asfaltbelægning. 

 

4.  

Det 21. århundredes kompetencer 

Genoptagelse af punkt 4 fra sidste møde 

Mål: Alle får mulighed for at tilkendegive 

deres mening om tanker vedrørende det 

21. århundredes kompetencer og deres 

betydning for læringsmiljøet, 

undervisningens indhold og form.  

Hvordan kommer vi videre? 

Fokuspunkter fremadrettet? 

Form: Alle følger beskrivelsen i bilaget. 

Bilag 1 og 2 

/35 minutter 

 

 

Der blev arbejdet med identifikation af 

fokuspunkter for skolebestyrelsens videre arbejde, 

set i forhold til det 21. århundredes kompetencer 

og deres betydning for læringsmiljøet, samt 

undervisningens indhold og form. Der arbejdes 

videre på næste møde. 

 

5. 

10 mio. kr. anlægspulje 

Information 

Mål: Alle får en foreløbig briefing over, 

hvad der kan forventes af puljen til 

opgradering af distrikts-og filialskoler. 

Bilag 3 

/10 minutter 

 

 

Børn- og Skoleudvalget har besluttet, at der 

bevilliges anlægsmidler til både 

Overbygningsskolen og Grundskolen.  

På Overbygningsskolen er der afsat 4,26 mio. til 

renovering af sciencelokaler, samt etablering af et 

nyt.  

På Grundskolen er der afsat 6 mio. til generel 

ombygning og renovering. Ombygning efter egen 

disponering. Dog forudsættes etablering af 

basislokaler til sfo og holddelingslokaler. 
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Skolebestyrelsen afventer i spænding skrivelse 

omkring, hvordan betingelserne for bevillingen skal 

forstås. Det er uhyre vigtigt, at vi får det meste ud 

af bevillingen. 

  

6. 

Skolens økonomi 

Mål: Alle får en kort briefing om status 

/5 minutter 

 

 

Der blev kort informeret om det videre arbejde med 

konsolideringsplanen. 

7.  

Nyt fra filialerne 

Mål: Beslutning træffes 

Forslag om at NYT fra filialerne indgår 

som fast punkt på dagsordenen 

/5 minutter 

 

 

Det blev vedtaget, at Nyt fra filialerne indgår som 

fast punkt sidst på dagsordenen.  

Filiallederen på den filial, hvor SB-mødet holdes, 

opfordres til at melde emner ind til behandling på 

mødet.  

8.  

Mulige punkter til kommende SB-

møde den 24.01 på OV 

/5 minutter 

 

 

Budget 2018 status 

Mulige indsatsområder 2018 

SB-valg 2018 

Handicapvenlige parkeringspladser 

 

9.  

Evt. 

/5 minutter 

 

 

Parkeringsforholdene ved Vidåens SFO blev drøftet. 

Efter etablering af den nye forvaltning ”Unge i 

Uddannelse” i de gamle seminariebygninger, 

Østergade 67-69, er det rigtigt vanskeligt for 

forældre at finde en parkeringsplads i forbindelse 

med afhentning af deres børn. Skolen undersøger 

muligheden for at der kan findes løsninger, så der 

igen er flere parkeringspladser til rådighed. 

  

 

Herefter er der julefrokost 

 

 

 

 

Kommende mødedatoer: 

MAN 1112 GR – Nyt fra filialerne udgår 

ONS 2401 OV 

MAN 2602 MGT 

TOR 2203 DIG 

TIR 2404 OV 

TOR 3105 GR 

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

 

 


