
 

 

Møde: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 
Onsdag den 29. august 

klokken 18:00-20:00 

Sted: 
Tønder Overbygningsskole  

Lærerværelset 

 

 

side 1 af 4 

 

REFERAT  

 

Tilstedeværende: 

 

Jane Lange Dalsgaard, Carsten Uggerholt Eriksen, Susan Pedersen, 

Thomas Ørting Jørgensen, Søren Malchow, Anna Frejbæk, Kim 

Vestergaard, Lisbeth Christiansen, Karen Dalsgaard Mikkelsen, Jørn 

Wind, Jan Peter Jensen Elevrådet deltager først fra september 

 

Fraværende: Torben Struck, Morten Thornedal, Mia Munch Frandsen 

Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: Jørn Wind 

 
1. 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

 

 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Tid: 2 minutter 

 

 

Godkendt 

3. 

Præsentation – bordet rundt 

 

Mål: Alle får lige opfrisket, hvem vi er og 

hvor, vi har børn på Tønder Distriktsskole. 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Præsentationsrunde blev gennemført. 

4. 

Nyt fra elevrådet  

 

Mål: Alle får information om, hvad der 

arbejdes med lige nu i elevrådet. 

 

Tid: 2 minutter 

 

 

Elevrådet deltager fra næste møde. 

5. 

Skolebestyrelsens rolle (1) 

 

Alle deltager bedes spidsformulere én til 

to sætninger, der indfanger essensen af 

det, skolebestyrelsen skal producere 

sammen. 

”Hvad kan bestyrelsen bidrage med – 

hvilken rolle spiller bestyrelsen?” 

 

Mål: Alle får hørt hvilket bud, 

repræsentanterne har i forhold til 

 

Der fremkom mange gode statements:  

En attraktiv arbejdsplads/skole for ansatte og 

elever. Folkeskolen i Tønder skal være det 

naturlige førstevalg. 

Eleverne i fokus i alt, alle elever skal løftes. 

Være mål- og rammesættende. 

Sikre vedholdende faglig og kvalitativ fokus. 

Sparre i forhold til skolens arbejde 

Fremme en skole, som arbejder lokalt.  

Sikre synlighed i lokalsamfund og på det 

politiske niveau. Stille de dumme spørgsmål. 
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skolebestyrelsens rolle. 

 

Form: Bordet rundt og herefter fælles dialog 

 

Forberedelse: bilag 1 

 

Tid: 25 minutter 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne er skolens 

ambassadører. 

 

Jørn Wind udarbejder og fremsender 

sammendrag.  

 

6. 

Skolebestyrelsens rolle (2) 

 

Hvad siger loven? 

Hvad er et godt samarbejde om SB’s 

arbejde? 

 

Mål:  

 

Alle får indblik i lovens angivelse af 

skolebestyrelsens rolle og alle får mulighed 

for at komme med input til et godt 

samarbejde derom. 

 

Forberedelse: Læs bilag 2 og 3 og 4 

 

Form: Fælles drøftelse 

 

Tid: 20 minutter 

 

 

Jan Jensen gennemgik materiale fra 

forældreorganisationen ”Skole og forældre” 

omkring skolebestyrelses rolle og rettigheder, 

som det står beskrevet i folkeskoleloven. 

 

Skolebestyrelsesmedlemmerne var enige om, 

at den primære opgave er arbejdet med, 

hvordan vi skaber fælles engagement. 

 

Der skal etableres et godt samarbejde gennem 

fokus på samarbejdsrelationer. 

 

7. 

Skolens værdigrundlag og værdiregelsæt 

- gensidige forventninger 

 

Mål: alle får indblik i nuværende 

værdigrundlag og forventningspapir. 

Refleksion om mulig revurdering af 

materialet. 

 

Forberedelse: Læs bilag 5 

 

Form: Fælles drøftelse 

 

Tid: 20 minutter 

 

 

Skolens værdigrundlag og værdiregelsæt blev 

præsenteret.  

Der var enighed om, at de skal være mere 

synlige, og at de skal markedsføres det noget 

mere. 

I forbindelse med forældremøder bør de 

italesættes. Hvilke krav og forventninger, der 

er til forældrene. 

Bør gennemgås med nye elever og forældre.  

Det skal være tydeligt, at der handles ud fra 

værdierne.  

På skolens facebookside kan et enkelt element 

med mellemrum tages op.  

 

Værdigrundlaget vil blive taget op efter den 

nye distriktsleder tiltræder 1. oktober. 

 

 

8. 

Kursus for SB medlemmerne torsdag den 

11. oktober kl. 17:00-21:30 på 

Løgumkloster Distriktsskole 

 

Ingen input. Program for kurset fremsendes til 

medlemmerne, når skolen har modtaget det. 
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Er der noget, vi som skolebestyrelse gerne vil 

have sat særligt fokus på? Eventuelle input til 

kursusudbyderen. 

 

Tid: 5 minutter 

 

9. 

Eventhouse på Overbygningsskolen  

20.-21. september 

 

Mål: Alle får en briefing om Eventhouse og 

har mulighed for at komme med input dertil 

herunder evt. skolebestyrelsens aktive 

medvirken. 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Jan P. Jensen informerede om den kommende 

event. Skolebestyrelsen opfordres til at 

deltage. 

 

10. 

Deltagelse i forældremøder 

 

Mål: Alle får kendskab til datoerne for 

forældremøderne, og der aftales, hvem der 

kan deltage deri. Bilag medtages  

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Jan P. Jensen udfærdiger kort talepapir og 

liste, hvor medlemmer kan booke sig ind. 

Udsendes fredag. 

Deltagelse på Grundskolen og Møgeltønder 

skole er fordelt. Torben Struck deltager på 

Digeskolen. På Overbygningsskolen deltager 

Susan Pedersen d. 26. sept. Resten fordeles ud 

fra tilbagemeldinger fra medlemmerne til Jan 

Jensen. 

 

11. 

Nyt fra filialerne 

 

Mål: Alle kan komme med bemærkninger 

dertil, hvis det ønskes. 

Bilag tilsendes. 

 

Tid: 5 minutter 

 

 

Taget til efterretning. 

12. 

Mulige punkter til kommende SB-møde 

den 24.09  

 

Tid: 5 minutter 

 

 

Forvaltningens ledelsestilsyn herunder tanker 

om mål og strategi for løft af faglighed og 

trivsel.  

Budgetopfølgning. 

Afsked med JJE – der vil være et glas vin 

Rundvisning GR 

 

13. 

Fotografering af 

skolebestyrelsesmedlemmerne til 

SKOLEPORTEN 

 

 

Da der var afbud, blev kun individuelle fotos 

taget. 
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Mål: Der tages et individuelt og et fælles 

billede. 

 

Tid: 15 minutter 

 

14. 

Evt. 

 

Rundvisning for interesserede på OV 

 

 

I forbindelse med de skærpede krav til 

optagelse på de gymnasiale uddannelser 

tilbyder Carsten Eriksen og Anna Frejbæk at 

informere 9. klasserne og deres forældre om, 

hvilke forhøjede krav, der stilles. Det kunne 

blive på et møde i november. 

 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal 

have fokus på samarbejdet med 

ungdomsuddannelserne og elevernes overgang 

hertil. Arbejdsgruppen kan betragtes som en 

idegenererende styregruppe til etablering nye 

og udvikling af allerede eksisterende 

samarbejdsforaer. 

Arbejdsgruppen består af rektor for Tønder 

Gymnasium Anne Frejbæk, direktør for Det Blå 

Gymnasium Carsten Eriksen, skolebestyrelsens 

formandskab Thomas Ørting Jørgensen og Jane 

Dahlsgaard, distriktsskolelederen samt 

medarbejderrepræsentant Lisbeth Christiansen. 

Arbejdsgruppen suppleres med Elisabeth Holm, 

leder af EUC. 

Der skal arbejdes med etablering af 

venneforening(er). Et rum til skabelse af 

yderligere forældreengagement. 

 

Afbud Carsten Eriksen til næste møde. 

 

Kommende møde(r):  

2409 GR 

2410 MGT – Thomas kan ikke deltage ny dato! 

2811 DIG 

3001 OV 

1702 GR 1712? 

3001 OV 

2702 DIG 

2703 MGT 

2904 GR 

2705 DIG 

2406 OV 

 

 


