
 

 

Møde: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 

Mandag, den 24. september 

Kl. 18:00-19:00 

Kl 19:00-20:00 afsked med JJE 

Sted: 
Tønder Grundskole 

Lærerværelset 

 

 

side 1 af 4 

 

REFERAT 

 

Begrænset indhold denne gang, da der tages afsked med Jan P. Jensen, som giver et 

glas vin til ost og brød. 

 

Tilstedeværende: 

 

Jane Lange Dalsgaard, Mia Munch Frandsen, Susan Pedersen, Torben 

Struck, Thomas Ørting Jørgensen, Søren Malchow, Anna Frejbæk, 

Morten Thornedal, Kim Vestergaard, Lisbeth Christiansen, Karen 

Dalsgaard Mikkelsen, Jan Peter Jensen, Morten Pedersen 8E 

Karen Priisholm 

 

Fraværende: Jørn Wind, Carsten Uggerholt Eriksen 

Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: Karen Mikkelsen 

 
1. 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

 

 

På formandens ønske er der tilføjet tekst til 

punkt 14 Evt.  

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. 

Søren Malchow ønsker at deltage i 

arbejdsgruppen. 

Referatet godkendt. 

 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Tid: 2 minutter 

 

 

Herunder præsentation af skolebestyrelsen. 

Dagsorden godkendt. 

3. 

Nyt fra elevrådet  

 

Mål: Alle får information om, hvad der 

arbejdes med lige nu i elevrådet. 

 

Tid: 5 minutter 

 

 

1.9.2018 var valget til elevrådene afsluttet. 

Der startes op med et elevrådskursus. 

Der har på Overbygningsskolen været brugt 

megen tid på Tønder Event House.  

Bestyrelsen ser elevrådet som en meget vigtig 

del af bestyrelsen. 

 

4. 

Forvaltningens ledelsestilsyn 

 

Mål: 

 

Jan Jensen gennemgik de udsendte bilag. 

Ledelsestilsynet er et godt arbejdsredskab, der 

afføder en beskrivelse af, hvad vi faktisk gør og 
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Alle får indblik om formål og tankerne 

omkring ledelsestilsyn og dennes 

sammenhæng med kvalitetsrapport, 

udviklingsaftale og læringsteamets rolle. 

 

Form: Fælles drøftelse 

 

Forberedelse: Bilag 1 og 2 læses 

 

Tid: 25-30 minutter 

 

udøver og danner grundlag for refleksion over 

resultaterne. 

Thomas ønsker, at vi kvalificerer svar i 

spørge/trivselsundersøgelserne. 

Inddrager elevrådet i midtvejsevalueringen og 

spørgeundersøgelsen. 

Obs til næste møde, hvad skal vi fastholde, 

hvad skal vi udvikle på. 

Anvender evalueringen til at igangsætte 

fokusområder. 

 

 

5. 

Samlingen af SFO – ferieafvikling 

 

Mål:  

 

Alle får indblik i tankerne bag beslutning om, 

at samle SFO’erne i ferietiderne. 

 

Form: Fælles drøftelse 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Karen Mikkelsen informerede om, hvad der var 

baggrund for sammenlægningen af Sfo’erne i 

ferieperioderne. 

Sidste sommerferie, hvor Højer og Møgeltønder 

var sammenlagt, var der 4 børn i ugerne 29 – 

30. Det betyder et stort forbrug af timer i 

forhold til vores normering og presser 

økonomien meget. 

Derfor har skolen, for at sikre mest muligt 

personale på skoledage, valgt samme model 

som de andre distrikter og daginstitutioner 

kører med. 

Der bliver taget hånd om de børn, der har 

særlige udfordringer, der vil være kendt 

personale på arbejde. 

Aftalt: 

- at Karen Mikkelsen afholder et fyraftensmøde 

i Møgeltønder, hvor hun informerer om 

baggrunden for beslutningen. 

- ligeledes opfordrer Karen Mikkelsen til, at der 

aftales samkørsel (hvilket der praktiseres i 

Toftlund distrikt) 

- Højer og Møgeltønder Sfo’er kommer på 

besøg med de børn, der har meldt 

pasningsbehov. 

 

6. 

Buskørsel til og fra MGT 

 

Mål: alle får indblik i nuværende aftaler om 

buskørsel og om de deraf afledte frustrationer 

hos nogle forældre. 

Refleksion om mulig henvendelse til 

forvaltning om ændringer til kommende 

skoleår 

 

Form: Fælles drøftelse 

 

 

Jan Jensen beskrev udfordringen med 

buskørsel til og fra Møgeltønder. 

Der er et slip fra bussens ankomst til skolen 

åbner om morgenen, Jan Jensen aftalt løsning 

her og nu med Møgeltønder skoles filialleder, 

ligeledes må eleverne, de dage de har 

undervisning til kl. 14.00 gå 10 minutter før om 

eftermiddagen, så de kan nå bussen hjem. 

Det er ønskeligt, at bustiderne ændres, så der 

ikke er den lange ventetid. 

Thomas Ørting og Jan Jensen kontakter 



 

 

Møde: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 

Mandag, den 24. september 

Kl. 18:00-19:00 

Kl 19:00-20:00 afsked med JJE 

Sted: 
Tønder Grundskole 

Lærerværelset 

 

 

side 3 af 4 

Tid: 10 minutter 

 

forvaltningen med henblik på en mere fleksibel 

bustransport til og fra Møgeltønder. 

Medtage i henvendelsen, at skolen er indstillet 

på at ændre ringetider. 

Jørn Wind sidder i arbejdsgruppen vedr. 

transport (forvaltnings regi) 

 

7. 

Nyt fra filialerne 

 

Mål:  

 

Alle kan komme med bemærkninger dertil, 

hvis det ønskes. 

Bilag tilsendes. 

 

 

 

Intet at bemærke. 

8. 

Mulige punkter til kommende SB-møde 

på filial MGT 

DATO drøftes, da SB formand er 

forhindret den 24.10 

 

Tid: 5 minutter 

 

 

Velkomst til Karin Anker 

Evaluering af SB kurset 11.10. 

SB’s årshjul 

Mål og værdigrundlag/arbejdstitel: 

”Lever vi op til det, vi siger?” 

Budgetopfølgning. 

Rundvisning på filialen MGT 

Obs: næste møde er d. 22.10.2018 

 

9. 

Fotografering af 

skolebestyrelsesmedlemmerne til 

SKOLEPORTEN 

 

Mål: Der tages et individuelt og et fælles 

billede. 

 

Tid: 15 minutter / muligvis kan vi lægge det i 

starten af mødet. 

 

 

Gennemført. 

10. 

Evt. 

 

 

Medarbejdernes dag d. 5.10, Thomas deltager. 

11. 

Herefter afslutning med JJE / brød og vin 

 

 

Fint ostebord, dejlig vin – god stemning. 

12.  

Rundvisning for interesserede på GR 

 

 

… blev glemt. 
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Kommende møde(r): 

 

2409 GR 

2210 MGT  

2811 DIG 

3001 OV 

1702 GR 

3001 OV 

2702 DIG 

2703 MGT 

2904 GR 

2705 DIG 

2406 OV 

 

 


