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REFERAT 

 

Tilstedeværende: 

 

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

Struck, Thomas Ørting Jørgensen, Søren Malchow, Carsten Uggerholt 

Eriksen, Anna Frejbæk, Kim Vestergaard, Lisbeth Christiansen, Karin 

Anker, Jørn Wind, Karen Dalsgaard Mikkelsen, filialleder Kent Roost List 

 

Fraværende: Morten Thornedal 

Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: Jørn Wind 

 
1. 

Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

 

Tid: 2 minutter 

 

 

Godkendt. 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Tid: 2 minutter 

 

 

Godkendt. 

3. 

Nyt fra elevrådet 

 

Mål: Alle får information om, hvad der 

arbejdes med lige nu i elevrådet. 

 

Tid: 5 minutter 

 

 

Ingen elever deltog i mødet. 

 

4. 

Velkomst til Karin Anker 

 

Mål: Viden om, hvem hun er og hendes 

tanker om skole. 

 

Tid: 15 minutter 

 

 

Karin Anker præsenterede sine tanker om skole: 

Vi tager ansvar for, at alle skolens elever får den 

bedst mulige læring. 

Vi arbejder for at gøre det komplicerede enkelt. 

Vi har høje forventninger til os selv og hinanden. 

Vi skaber gode relationer. 

Vi tilstræber en stærk og respektfuld dialog med 

forældre, elever og øvrige samarbejdspartnere. 

 

5. 

Evaluering af sb-kurset d. 11.10.18., 

samt opfølgning ift. det videre 

arbejde i skolebestyrelsen 

 

Mål: Afklaring af forventninger til 

samarbejdet. 

 

Når Powerpoint fra kurset er modtaget, sættes 

evaluering af sb-kurset på dagsordenen igen.  

 

Fokus i det videre arbejde på kommunikation og 

synlighed. Gymnasierne tilbød sparring ift. 

Distriktsskolens facebookside.  
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Tid: 20 minutter 

 

Der skal arbejdes med en kommunikationsstrategi. 

6. 

Skolebestyrelsens årshjul 

 

Mål: Har vi de punkter i årshjulet, vi 

skal bruge? 

 

Forberedelse: Læs bilag 1. 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Indholdet i årshjulet blev drøftet, Karin Anker 

tilretter specielt i forhold til arbejdet med relevante 

data.  

 

Det blev foreslået, at der er et punkt på hvert møde, 

som distriktslederen forbereder og går i dybden med 

eksempelvis  

nationale test 

trivsel 

økonomi 

elevfravær 

brugerundersøgelser  

 

Kvalitetssikring af hvem, der gør hvad, når 

beslutninger er truffet. 

 

Hvilke politikker, principper har vi? Ledelsen forsøger 

at skabe overblik. 

 

7. 

Budgetopfølgning 

 

Mål: Orientering om den aktuelle og 

fremadrettede økonomi. 

 

Tid: 15 minutter 

 

 

Forvaltningens økonomikonsulent har skrevet flg. 

kommentar i forbindelse med budgetopfølgning pr. 

31. august: ”Forbruget ser ud til at ligge væsentlig 

under det nye budget fra 1.8.2018. Fortsætter 

samme udgiftsniveau i 2019 vil der være en pæn 

afvikling.” 

Ledelsen overvåger udviklingen i skolens økonomi og 

konsolideringsplanen nøje, og der arbejdes med 

udfordringen omkring den udmeldte besparelse på 

500.000 kr. til ledelse, som skal træde i kraft pr. 1. 

januar 2019.   

 

8. 

Evt. 

 

 

Det blev drøftet om Møgeltønders lille bus kan indgå 

i transporten af elever til og fra Møgeltønder skole. 

 

Ved kommende indskrivning gøres der opmærksom 

på det frie skolevalg og vore 3 grundskoler. Tønder 

Distriktsskole er 1 skole med 4 filialer.  

 

8. 

Rundvisning på Møgeltønder skole 

 

Blev gennemført. 

 

 

 

 



 

 

Møde: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 22. oktober 2018 

Sted: Møgeltønder skole 

 

 

side 3 af 3 

Kommende møde(r): 

 

2811 DIG 

1712 GR 

2801 OV 

2702 DIG 

2703 MGT 

2904 GR 

2705 DIG 

2406 OV 

 

 


