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REFERAT 

 

Tilstedeværende: 

 

Jane Lange Dalsgaard, Mia Munch Frandsen, Torben Struck, Thomas 

Ørting Jørgensen, Anna Frejbæk, Morten Thornedal, Kim Vestergaard, 

Lisbeth Christiansen, Karin Anker, Karen Dalsgaard Mikkelsen, Mie 

Andersen 9.B, Magnus Nielsen 9.D 

 

Fraværende: Søren Malchow, Susan Pedersen, Carsten Uggerholt Eriksen, Jørn Wind 

Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: Karin Anker 

 
1. 

Godkendelse af referat fra sidste 

møde 

Præsentation af bestyrelsen 

 

Kl 18.00 

 

 Referat godkendt 

2. 

Godkendelse af dagsorden 

 

Kl 18.05 

 

Dagsorden godkendt. Elevrådets punkt udgår som 

fast punkt. Har elevrådet specifikke ting at 

fremlægge, kommer de på dagsordenen, som alle 

andre punkter gør det. 

 

3. 

Nationale test – og hvordan vi 

arbejder med elevernes læring. 

Bilag 

Kl 18.10 

 

Der har været debat om emnet både nationalt og 

lokalt i byrådet. Der har i byrådet været forslag om 

at bede ministeriet om at afskaffe nationale test i 

Tønder.  

Forslaget skal behandles i Børn og Skoleudvalget. 

Det er en mulighed at forslaget kommer i høring. 

Punktet er derfor på som en indledende drøftelse. 

Kort gennemgang af bilag. Der arbejdes med både 

frivillige og obligatoriske test.  

Ledelsen ønsker at bevare muligheden for at få et 

indledende fagligt overblik.  

En test kan aldrig stå alene, men kan bidrage til at 

skabe et billede af den enkelte elevs niveau. 

Eleverne oplever, at der er så mange andre test, så 

det er ikke noget særligt at lave en National test. De 

andre test er vigtigere/fylder mere. Eleverne taler 

med læreren om resultaterne. Fylder mere i 

indskolingen end i udskolingen. 

Medarbejderne peger på at nationale test er bygget 

op på en måde, som kan gøre det svært at se hvad 

vi skal bruge den til.  

Adaptive test i indskolingen kan gøre særligt 

udfordrede elever kede af det. Giver testen et 
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retvisende billede? 

Værdien af testene skal ligge på skoleniveau, ikke 

bruges politisk. 

Vigtigt med grundig forældreinfo i forbindelse med 

feedback på testen. 

Høringssvaret vil komme til at bære præg af at der 

er både plusser og minusser ved testene. 

Det kunne give mening at byrådet venter med en 

beslutning til det ministerielt udnævnte udvalg er 

kommet med deres anbefaling.  

 

4. 

Laser-skærer 

 

Kl 18.25 

 

 

Bestyrelsen forevises Laserskæreren. 

Laserskæreren er indkøbt for de 100.000 kr., som 

Overbygningsskolen fik tildelt sammen med årets 

Undervisningsmiljøpris 2019. Laserskæreren er 

placeret i PLC på Overbygningsskolen. 

Laserskæreren kan arbejde i alle organiske 

materialer af max. 4 meters længde og 6 mm 

tykkelse. Det er skolens forventning at 

laserskæreren på sigt vil gøre en forskel for alle 

klassetrin på alle fire matrikler.  

Til en start vil Overbygningsskolen øve sig og 

derefter dele viden og oplæring i brugen af 

laserskæreren med de øvrige matrikler. 

 

5. 

Princip aula 

Bilag  

 

Kl 18.50 

 

 

Princippet er vedtaget i DistriktsMED i foråret 2019. 

Skolebestyrelsen kan tilslutte sig principperne, som 

det bliver at følge implementeringen af. 

Lægges på skolens hjemmeside. 

Aula går i luften, efter planen, efter efterårsferien. 

Vi tager principperne på dagsordenen på mødet i 

april. 

 

4.  

Den gode fortælling – hvordan 

sætter vi den gode fortælling i 

system? 

Bilag  

 

Kl. 19.00 

 

 

Et udvalg under skolebestyrelsen har arbejdet med 

den gode historie om Tønder Distriktsskole. 

Ideer: 

Historierne lægges ud på Facebook. Filialerne skiftes 

en uge ad gangen. Facebookhistorier skal deles for 

at komme ud til andre end de der allerede har valgt 

skolen. 

Forældre kunne også sende historier til 

administrator. 

Det bør være andre og flere end medlemmer af 

bestyrelsen der fortæller den gode historie. 

Hvordan får vi forældrene til at fortælle den gode 

historie, eksempelvis via læserbreve etc.? 

Forslag til debatside på Facebook.  

Hvad kan Elevrådet bidrage med? 
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 Ide: Lægge små film ud fra eks IUA 

Præsentere Overbygning som åbent hus. 

Sociale medier – også Instagram 

Børneinstitutioner – være synlige  

Reklamer i lokalbiograferne 

Dyrke værdier internt, det har også en værdi. 

Korps af ambassadører, elever, forældre og 

medarbejdere. 

 

5.  

Status elevtal og økonomi 

Tildelingsmodellen 

 

19.20 

 

Den forventede elevtalsnedgang bliver lavere end 

forventet.  

Det er godt, men vi må regne med at der fortsat vil 

være nedgang i elevtallet. 

Vi følger genopretningsplanen som aftalt.  

Det ser endog ud til, at vi når målet tidligere end 

forventet. 

 

6. Evt deltagelse i årsmøde 

 

19.30 

 

Her finder du programmet for landsmødet 

Sådan kommer I med - udpegning af landsmødedelegerede 

De delegerede til landsmødet udpeges af og blandt de 

forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen. Derfor opfordrer vi 

jer til at sætte dette på dagsordenen i skolebestyrelsen i august 

eller september. Suppleanter kan ikke udpeges som delegerede. 

Spændende program, de forældrevalgte overvejer 

hver især deres evt. deltagelse. 

 

7. 

Evaluering af obligatoriske 

tyskprøver 

 

19.40 

 

På skolerne er der et igangværende forsøg med 

obligatorisk tyskprøve, der indebærer ekstra 

tyskprøve(-r) for de 9. klasser, som ikke bliver 

udtrukket til prøve(-r) i forbindelse med 

afgangsprøverne. Forsøgsperioden er skoleårene 

2017/18, 2018/19 og 2019/20. Jf. godkendelses-

brev skal der primo skoleåret 2019/20 evalueres på 

forsøget. 

Forvaltningen ønsker skolebestyrelsens mening om 

det igangværende forsøg med obligatorisk tyskprøve, 

samt holdning til eventuel fortsættelse udover 

forsøgsperioden. Ledelsen og tysklærerne bliver også 

spurgt. 

Formanden opfordrer til at bakke op om at fortsætte 

denne ordning. Eleverne bestemmer selv om de vil 

have deres tyskkarakter på afgangsbeviset. 

https://www.conferencemanager.dk/testlands/program-for-landsmoedet-2019.html?gid=9613520E-2D5F-458D-9850-B10F4E37ABD0
https://www.conferencemanager.dk/testlands/program-for-landsmoedet-2019.html?gid=9613520E-2D5F-458D-9850-B10F4E37ABD0
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Bestyrelsen bakker op om dette. 

 

6. 

Evt. 

+ pkt. til kommende møder 

 

19.50 

 

 

Renoveringen og flytningen af SFO på Grundskolen 

er gået i gang. Det kører planmæssigt. Den sidste 

del af økonomien i den forbindelse er ved at være på 

plads.  

 

Nye initiativer fra Ungdomsuddannelserne: 

Uddannelsesmessen i oktober holdes samlet i 

Tønderhallerne. Alle gymnasiale uddannelse står 

sammen på messen, ligeledes 

erhvervsuddannelserne. 

 

Workshops for lærerne med besøg på 

Overbygningsskoler. 

 

Vejledningscafeer ude på de enkelte 

Overbygningsskoler. 

 

Indkaldelse af suppleant i forbindelse med længere 

sygefravær. Vi indkalder 1. suppleant. 

 

Forældrene opfordrer hinanden til at sætte ind i 

årshjulet at forældrene deltager i de fælles 

forældremøder – også på Overbygningsskolen. 

Ting at gøre til næste møde: 

 

Gode historier – Instagram – link til Facebook /KGA 

undersøger 

Elevråd drøfter punktet 

Undersøge rammer for offentliggørelse af 

elevmateriale /KGA 

 

Kommende møde(r): 

 

 

 

Mødetid 18-20 

 

Torsdag den 24.10.19  

Den gode historie/Elevrådets tilbagemelding  

Evt. mødeafholdelse på GR ifm. SFO-flytterenovering 

 

Mandag den 11.11.19 Laserskærer  

 

Onsdag den 11.12.19 

Torsdag den 16.01.20 

Torsdag den 19.03.20 

Tirsdag den 14.04.20 Principper for brugen af Aula. 

Onsdag den 20.05.20 

Mandag den 15.06.20 

 


