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Skolebestyrelsesmøde 19. marts 2020 
Tønder Distriktsskole 

 
Pga af den aktuelle nedlukning i forbindelse med Corona-krisen følger her en skriftlig 
orientering i forhold til den dagsorden, der er udarbejdet til skolebestyrelsesmødet planlagt 
til afholdelse den 19. marts 2020. 
 
Mødet er ikke blevet afholdt, men flere punkter er behandlet på mail. 
 
Matrikelfællesskab i Højer  – se bilag 
 
Udtalelse til Kvalitetsrapporten 2020 – se bilag 
 
Høringssvar til forslag om Ungepolitik – se bilag 
 
SB-valg: Vi har valgt at udsætte processen i forbindelse med afholdelse af 
skolebestyrelsesvalg foråret 2020.  
Der er to pladser på valg. Den ene er Thomas Ørting Jørgensen, den anden er indtrådt 
suppleant Carina Thimsen. Begge genopstiller.  
Vi genoptager valgprocessen når det giver mening i forhold til de udmeldinger 
myndighederne kommer med.  
 
Partnerskab med ArlaFonden – se bilag 
 
Dialogmøde med Børn- og Skoleudvalg - er planlagt til afholdelse den 24. april 2020.  
Vi har ikke drøftet evt. punkter, men jeg har på bestyrelsens vegne indsendt et enkelt 
punkt indtil videre.  
Det handler om oprettelse af en faglokale til varetagelse af håndværk/design-
undervisningen på Overbygningsskolen. Matriklen har ikke, fordi behovet ikke har været 
der siden 2011, noget faglokale til dette fag.  
Nu er det imidlertid blevet obligatorisk, at tilbyde faget som afgangsprøvefag i alle 7. og 8. 
klasser.  
Vi søger derfor midler til renovering og oprettelse af et tidssvarende lokale på matriklen.  
Den ”kasse” vi pt. kan søge midler til dette projekt er renoveringspuljen for 2021. 
Det vil betyde at lokalet i bedste fald først kan stå klar sent i foråret 2021 
– på samme tid som første hold 8. årgang skal til afgangsprøve i faget. 
Det er klart uhensigtsmæssigt.  
Derudover mener vi at der bør findes penge til dette projekt et andet sted 
end i renoveringspuljen, da det er en ”skal”-opgave. Dette ønsker vi at 
forelægge udvalget. 
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