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REFERAT 

 

Tilstedeværende: 

 

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

Struck, Thomas Ørting Jørgensen, Carsten Uggerholt Eriksen, Anna 

Frejbæk, Kim Vestergaard, Lisbeth Christiansen, Karin Anker, Karen 

Dalsgaard Mikkelsen, Morten Pedersen, 8e, Jørn Wind 

 

Fraværende: Søren Malchow (orlov 3 måneder) Morten Thornedal, Pernille Nissen 7f 

Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: Jørn Wind 

 
1. 

Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

 

Tid: 2 minutter 

 

 

Formanden følger op på de indledende drøftelser med 

borgerforeningen i Møgeltønder. Det undersøges, om 

der skal betales for anvendelsen af skolens lokaler, 

når borgerforeningen står bag. 

 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Tid: 2 minutter 

 

 

Der blev byttet rundt på nogle af punkterne ift. 

fremmøde af elever og Michael Dam Hansen/Erik 

Kristensen. 

 

3. 

Nyt fra elevrådet 

 

Mål: Alle får information om, hvad der 

arbejdes med lige nu i elevrådet. 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Gode argumenter fra elevrådet på Overbygningsskolen 

om at måtte forlade skolen efterspørges stadig. 

Hvorfor er det mere præcist elever ønsker at forlade 

skolen?  

Elevrådet opfordres til at fremlægge argumenterne 

ved næste møde. 

4.  

Skolens økonomi 

 

Mål: Viden om skolens aktuelle 

økonomi – herunder 

personalesituationen 

 

Tid: 5 minutter 

 

 

Distriktsskolelederen informerede om skolens 

økonomi. Begge handleplaner kører som aftalt. I 

forhold til skoleårets planlægning er personalet stort 

set på plads. 

Formanden ønsker, at talmateriale præsenteres på 

hvert møde 3 måneder bagud. 

5. 

Byggeri Grundskolen og 

Overbygningsskolen 

 

Mål: Alle har kendskab til processen 

 

Tid: 10 minutter 

 

Der er bevilliget 9 millioner til renovering af 

Grundskolen i forbindelse med overflytningen af 

skolefritidsordningen. Lokalerne til 

skolefritidsordningen og 1. klasserne forventes at 

være anvendelige fra 1. august 2019. 

Udbygningen af Overbygningsskolens faglokaler 

forventes at være afsluttet d. 18. september 2019. 



 

 

Møde: Skolebestyrelsesmøde 

Tid: 29. april 2019 

Sted: Overbygningsskolen lokale 225 

 

 

side 2 af 3 

 

 

6. 
Høring: Sammenhængende Børne-, 
Unge- og Familiepolitik 

 

Bilag: Tre bilag + slides fra temamøde 

vedr. vold og seksuelle overgreb. 

 

Tid: 20 minutter  

 

 

Til Høringssvaret: 

Der er mange gode hensigter og indsatser. Til 

overvejelse for bestyrelsen/høringssvaret: Hvordan 

sikrer vi som kommune, at det fører til at flere børn 

og unge oplever at dannes, lære og mestre med 

henblik på et selvstændigt voksenliv?  

Vi anerkender de gode hensigter, men hvad bliver 

ændret? Hvad bliver bedre? Hvordan får vi konkret 

svar på, hvad vi skal gøre bedre? Og hvad er vores 

rolle?  

Der mangler måltal og beskrevne handleplaner, 

eksempelvis respons-/aktionstid. Og hvordan får vi 

respons? 

Distriktsskolelederen udarbejder udkast til 

høringssvar, rundsender til bestyrelsen til respons og 

herefter fremsendes høringssvaret.  

Høringsfrist 10. maj 2019. 

 

7. 

Implementering af AULA  

ved Michael Dam Hansen og Erik 

Kristensen 

 

Bilag: Princip for AULA 

 

Tid: 30 minutter 

 

 

Erik Kristensen gennemgik funktionerne i den nye 

samarbejdsplatform AULA, som skal anvendes fra 1. 

august 2019. Aula afløser ForældreIntra. 

 

Princip for AULA drøftes på næste møde. 

 

 

 

8.  

Skolerapport marts 2019 - 

orientering 

 

Tid: 15 minutter 

 

 

Karin Anker fremsender diverse data med referatet: 

Forbrugsprocent samlet pr. 31.03.19 25,9 % 

Sygefravær Tønder Distrikt 6,7 %, mindste fravær 1,7 

%, største 8,3 %. Størstedelen af fraværet er 

langtidsfravær. 

 

9.  
Læringsteam skoleåret 2019/20 

Hvad har vi søgt, og hvad får vi? 

 

Tid: 15 minutter 

 

 

Tønder Distriktsskole har fået bevilliget midler fra det 

kommunale læringsteam til 4 områder: 

Område 1: Klasseledelse/professionelle 

læringsfællesskaber (PFL) 

a) Udviklingsforløb på Grundskolen med Malene 

Birgertoft omkring teamets samarbejde, relationernes 

betydning og tydelig klasseledelse 

b) Fokus på højtbegavede elever 

c) Oplæg børnesyn og læring ved Hans Henrik Knoop 

d) Ledelsessparring PLF med Thomas Albrechtsen og 

Lone Holst 

Område 2: arbejdet med kvantitative og 

kvalitative data 
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a) Diplomforløb ledelse Innovativ evaluator 

b) Vejledning og sparring vedr. data ved Martin 

Søland Klausen 

Område 3: Pædagogisk læringscenter (PLC) 

a) Midler til diverse vejlederuddannelser 

b) PLC- og ledelsessparring med Thomas Albrechtsen 

Område 4: Elever med dansk som andetsprog 

Forsøg med undervisning af tosprogede elever med 

arabisk lærer 10 lek. pr. uge. 

 

10. 

Evt. 

+ pkt. til kommende møder 

 

Tid: 10 minutter 

 

 

Foreløbig evaluering af overgange GR/OV – flyttes til 

møde før sommerferien 

Antimobbestrategien skal færdiggøres og præsenteres 

igen.  

Forældrerepræsentant ønsker flere drøftelser af eks. 

kommunikationsstrategi mv. 

Der ønskes opstramning omkring dagsordenen, så vi 

undgår at lave en overfladisk behandling af nogle af 

punkterne. Kim Vestergaard informerede om, at 

interesseorganisationerne har afholdt møde i forhold 

til faldende elevtal. Mere herom senere. 

 

 

 

Kommende møde(r): 

2705 DIG 

2406 OV 

 

 


