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TØNDER DISTRIKTSSKOLE  
Møde  Dato Kl.  Lokale 

Skolebestyrelsesmøde 
Mandag, d. 26. februar 

2018 

 

18:00 – 20:00 

 

DIGESKOLEN i 

HØJER 

 

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, Anne-

Lise Thysen, Hannah Frederiksen og Nanna Hoeg, 9b, evt. 

Digeskolens elevrepræsentanter 

 

Afbud  

Lars P. Lauridsen, Niels Høyer, Nina Lund 

Sørensen, Jan Mensel, Elisabeth Ibing 

Holm, Hannah Frederiksen, Nina 

Mogensen Lorenzen 

 

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 lige nu i elevrådet. 

/5 minutter 

 

 

OV:  

Overvejelser omkring brug af de to 

gymnastiksale i udvalgte frikvarterer. 

MØ:  

Ønsker om et eget lokale til ophold i frikvarterer. 

Samarbejde med Tønder bibliotek omkring 

bogudlån og efterfølgende boganmeldelser. 

Ønske om en madbod. 

 

4. 

Udflytning af SFO’en 

Mål: Alle får en kort briefing om status. 

Til dette punkt er filialleder Karen Priisholm 

inviteret. 

Bilag 1 

Drøftelse 

/15 minutter 

 

 

Det er politisk besluttet, at Grundskolens 

skolefritidsordning skal overflyttes til Holmevej 

2. Der er afsat 6 mio. kr. Embedsmandsværket 

har gennemgået Grundskolens lokaliteter, og de 

har slået fast, at der skal findes plads indenfor 

eksisterende rammer. Thomas og Jan udarbejder 

referat. Det er blevet lovet, at der ikke 

overflyttes sfo-børn, før lokaliteterne er indrettet 

dertil. Eleverne - nuværende, som tidligere - bør 

inddrages, evt. via en innovativ dag. 

 

5. 

Kvalitetsrapporten 2016-17 

Mål: Alle får et kort indblik i rapportens 

helhedsvurdering. 

Der skal afgives et høringsvar. 

Arbejdsudkast er vedlagt. 

Bilag 2 

Drøftelse og udarbejdelse af høringsudkast 

/20 minutter 

 

 

Jan Jensen gennemgik baggrunden for 

kvalitetsrapporten. Rapporten er en del af 

ledelsestilsynet.  

Skolebestyrelsen noterer sig med glæde, at 

Tønder Distriktsskole klarer sig rigtig godt i 

forhold til de øvrige distriktsskoler på alle 

parametre. Men vi vil opnå mere. Formanden og 

distriktsskolelederen tilretter udkastet til 

høringssvar.  
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6. 

Høringssvar til rullende skolestart og 

AI–klasser 

Mål: Der udarbejdes høringsvar. 

Udkast vedlagt. 

Bilag 3 

Beslutning 

/15 minutter 

 

 

Skolebestyrelsen glæder sig over, at 

forvaltningen har lyttet til tidligere høringsvar, 

hvor Tønder Distriktsskole netop har 

argumenteret for den beskrevne model, der 

giver mulighed for, at de enkelte matrikler i vort 

distrikt kan vælge den model de mener passer 

bedst ud fra de givne faktorer og ud fra en lokale 

organisatoriske og pædagogiske overvejelser. 

Skolebestyrelsen anbefaler derfor forvaltningens 

udspil. 

Det er vigtigt, at filialerne hurtigst muligt melder 

ud til både nuværende og kommende forældre, 

hvordan ordningen vil fortsætte på den enkelte 

filial. 

 

7.  

SB-valg 2018 

Mål: Alle får indblik i udkastet for tidsplan 

hertil. 

Bilag 4 

Beslutning 

/10 minutter 

 

 

Tidsplanen blev gennemgået og vedtaget. 

8. 

Kalender oversigt marts - april 

 Valgmøde 

 SB-møde med ændret dato i marts 

 Årsberetning 

 Dialogmøde 

Mål: Aftale om 

sammenlægning/koordinering af de 

forskellige datoer 

Bilag 5 

Beslutning 

/15 minutter 

 

 

Marts 

Skolebestyrelsesmødet flyttes til mandag den 

19. marts fra torsdag den 22. marts - afvikles på 

Møgeltønder Skole. 

 

April 

Skolebestyrelsesmødet den 24. april flyttes til 

den 18. april, hvor der også er valgmøde: 

SB-møde fra kl. 17:30 – 18:30, herefter 

valgmøde – afvikles på Tønder Grundskole. 

 

Maj 

SB-mødet og skolebestyrelsens årsberetning 

afvikles samme dag torsdag den 31. maj – på 

Tønder Grundskole. 

SB møde fra 17.30-18.30 

18.30 Årsberetning  

 

Dialogmøde forventes afviklet i maj, tidspunkt 

pt. ukendt. 

 

9. 

Dialogmøde i april måned 

Mål: alle kan komme med input til ideer 

vedr. mulige punkter til mødet. 

Metode: Summemøde 3 og 3  

 

Punktet behandles på skolebestyrelsesmødet i 

marts. Medlemmerne opfordres til at komme 

med ideer vedr. punkter til dialogmødet.  
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Herefter fælles dialog. 

Hvad kunne være af interesse at sætte 

fokus på i dialogen med politikkerne? 

/15 minutter 

 

10. 

Uddannelse til alle 

Mål: Briefing om de tre arbejdsområder i 

”Uddannelse til alle,” som skolen skal 

arbejde med inden sommerferien. 

Bilag 6 

Orientering 

/10 minutter 

 

 

Skolebestyrelsen blev orienteret om resultatet af 

arbejdet med fagprofessionelt samarbejde, 

specifikt med henblik på tværprofessionelle 

møder. 

11. 

Nyt fra filialerne 

 

 

Udgår ved februar mødet. 

12.  

Mulige punkter til kommende SB-møde 

den 19.03 på MGT 

Beslutning 

/5 minutter 

 

 

SB-valget 2018 

Timefordelingsplanen for skoleåret 2018/19 

Forberedelse af dialogmødet med det politiske 

udvalg 

Overflytning af SFO’en til Holmevej 2 

§ 16B evaluering af aktuelt godkendte 

ordninger. Evt. nye ansøgninger behandles. 

Identifikation af ideer til indsatser, når skolen får 

opbygget et økonomisk råderum. 

 

13.  

Evt. 

/5 minutter 

 

 

Anvendelsen af uuddannede vikarer blev drøftet. 

Der fremskaffes data. 

 

Kommende mødedatoer: 

MAN 1903 MGT (Kl. 18:00-20:00) 

 

ONS 1804 GR (Kl. 17:30-18:30) + VALGMØDE 
(Kl. 18:30) 
 

TOR 3105 GR (Kl. 17:30-18:30) + 

ÅRSBERETNING (Kl. 18:30) 

 

TIR 1906 OV (Kl. 18:00-20:00) 
 

 

 

  

 


