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REFERAT 

 

Tilstedeværende: 

 

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

Ørting Jørgensen, Søren Malchow, Anna Frejbæk, Morten Thornedal, Kim 

Vestergaard, Karin Anker, Karen Dalsgaard Mikkelsen, Jørn Wind, Morten 

Pedersen, 8e 

 

Fraværende: 
Med afbud Torben Struck, Carsten Uggerholt Eriksen, Lisbeth 

Christiansen, Pernille Nissen 7f,  

Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: Jørn Wind 

 
1. 

Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

Tid: 2 min 

 

 

Godkendt 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

Tid: 2 min 

 

 

Godkendt 

3. 

Nyt fra elevrådet 

 

Mål: Alle får information om, hvad der 

arbejdes med lige nu i elevrådet. 

 

Tid: 10 min 

 

 

En nedsat arbejdsgruppe arbejder for at genindføre 

MobilePay i kantinen. Status lige nu: at undersøge 

elevernes ønsker. 

 

En anden arbejdsgruppe arbejder med tilladelse til at 

forlade skolen. Skolebestyrelsen afventer skriftlig 

argumentation fra elevrådet. 

  

4.  

Skolens økonomi 

 

Mål: Viden om skolens aktuelle økonomi 

 

Tid: 5 min 

 

 

Da planen for opretning af skoles økonomi følges,  

bliver der ikke tale om yderligere afskedigelser i 

forbindelse med starten næste skoleår. 

5. 

Indledende drøftelser med 

formanden for Borgerforeningen 

Møgeltønder 

 

Tid: 30 min 

 

 

To repræsentanter fra borgerforeningen deltog i 

drøftelsen. Samarbejdet mellem skole og 

borgerforeningen blev drøftet. Hvordan kan vi 

sammen opbygge et attraktivt fundament? Hvad er 

mulighederne, og hvad er forhindringerne? 

Tilbud om den lille skole i nærmiljøet. Fordele ved 

nærmiljøet i Møgeltønder: Alle kender hinanden og 

er trygge. Godt foreningsliv. Godt sammenhold i 

byen. 

 



 

 

Møde: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 25. marts 2019 kl. 18.00 – 20.00 

Sted: Møgeltønder skole 

 

 

side 2 af 3 

Borgerforening kan tilbyde forskellige 

arrangementer, koncerter, Sct. Hans bål, hvor skolen 

kan inddrages. 

Tiltag: 

Udvikling af samarbejdet med børnehave og 

dagplejere.  

Det undersøges, om der er mulighed for at åbne 

skolen mere op. Skolens lokaler kan anvendes til 

aktiviteter, som pt. foregår andre steder i byen. 

Distriktsskolelederen afklarer de kommunale 

retningslinjer for lån af lokaler. 

Mulighed for at anvende lokale personer 

(eksempelvis bedsteforældre) som frivillige 

ressourcepersoner.  

Filiallederen er omdrejningspunkt og tovholder for 

det videre forløb i processen. 

 

6. 

Præsentation af Specialafdelingen 

Møgeltønder 

 

Tid: 30 min 

 

 

Filialleder Kent List præsenterede specialafdelingen. I 

dette skoleår har afdelingen 18 elever fordelt på 3 

grupper: 

En gruppe med børn med sociologiske emotionelle 

udfordringer og opmærksomhedsforstyrrelser. 

Endvidere er der børn med fysiske og psykiske 

handicap, fordelt på 2 grupper, henholdsvis 0. – 3. 

kl. og 4. – 9. kl. 

Næste skoleår forventes udvidelse til 21 elever. 

  

7.  

Ledelsestilsyn 

 

Tid: 15 min 

 

 

Distriktsskolelederen har haft ledelsestilsyn fra 

forvaltningen. Disse tilsyn gennemføres 4 gange 

årligt.  

Fokus på Ikke uddannelses parate elever. Vores 

indsats er rettet mod tosprogede elever. Fokus på 

trivsel og faglige udbytte. 

Organisatorisk læring. Hvordan optimere vi vores 

undervisning og teamsamarbejde. Fokus på 

elevernes læring. Hvordan bruger vi kvantitative og 

kvalitative data?  

Vores fire hovedindsatser er  

Klasseledelse og professionelle læringsfællesskaber 

Arbejde med data 

Udvikling af Pædagogisk læringscenter 

Elever med andet modersmål end dansk 

Forvaltningen har kun positive bemærkninger til 

vores indsatser. 

 

8.  
Opfølgning på principper 

Antimobbestrategi 

 

 

Udkastet til antimobbestrategien blev drøftet. 

Forældreafsnittet er for teksttungt, og der var 

konkrete rettelser til teksten. Generelt for mange 
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Bilag 

 

Tid: 15 min 

 

detaljer. 

Udkastet sendes til behandling i ”Aktive forældre” 

og Overbygningsskolens elevråd.  

Redigeret udkast præsenteres i skolebestyrelsen. 

 

 

 

9. 

Evt. 

+ pkt. til kommende møder 

 

Tid: 10 min 

 

 

Foreløbig evaluering af overgange GR/OV – flyttes til 

møde før sommerferien. 

 

Der er indgået en kommunal samarbejdsaftale med 

forældreorganisationen ”Skole og forældre.” Børn- 

og skoleudvalg har indkaldt til møde med de 4 

distriktsskoleledere og skolebestyrelsesformænd.  

 

Brev vedr. manglende vedligehold af Grundskolen 

afsendt til forvaltning. Udsendes med referatet.  

 

 

Kommende møde(r): 

 

2904 GR 

2705 DIG 

2406 OV 

 

 


