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DAGSORDEN 

 

Tilstedeværende: 

 

Jane Lange Dalsgaard, 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, Carina Thimsen, Susan Pedersen, Carsten Uggerholt Eriksen, Mia 

Munch Frandsen, Karen Priisholm 

 

Fraværende: 
Morten Thornedal, Susan Pedersen, Carina Thimsen 

Eleverne har ikke været inviteret til dette møde pga. Coronasituationen. 

Mødeleder: Thomas Ørting Jørgensen Referent: Karen Priisholm 

 
1. Godkendelse af referat 

Kl.17.00 

 

Godkendt. 

2. Delvis genåbning af skolerne – status 

Kl.17.05 

 

Påsken gik med at få logistik på plads, samt 

løbende at holde personalet orienteret. 

Der var en del problematikker omkring 

værnemidlerne de første dage. 

Forældrene oplever, at deres børn er kommet 

godt tilbage, og at der kun stor ros til personalet 

og nødundervisningen. 

Lærernes tillidsmand udtrykker undren over, at 

åbningen skulle foregå så hurtigt. 

Der er påbegyndt nødundervisning på OV for 

særlig udvalgte elever. 

 

3. Opfølgning på kvalitetsrapport 

Kl.17.35 

 

Karin vil arbejde med at synliggøre resultaterne 

på dashboard med en 3. års periode 

Kvalitetsrapporten kan bruges til at udvikle 

vores skole. 

Der er ligeledes mange kvantitative beskrivelser 

fra skolen – disse udtalelser er en del af 

kvalitetsrapporten. 

Kan man rense tallene? To-sprogselever, 

sygefravær m.m. 

OV ændrer sammensætningen af klasserne ved 

at lave stamklasser, og eleverne vælger linje 

som valgfag. 

 

4. Pause 

Kl.18.05-18.15 

 

 

5. Skoleårets planlægning 

Kl.18.15 

 

Ledelsen har brugt en del tid på at få skabt 

overblik over behovet for lektioner på de enkelte 

matrikler.  

Vi er blevet EUD-skole – der er et samarbejde 
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mellem skolen og de  fire erhvervsuddannelser – 

Sosu, Landbrugsskolen, Det blå Gymnasium og 

Euc Syd. 

Der er tilført 1,7 mill i ekstra ressourcer til 

skolen 

Der skal ligeledes skabes overblik over behov for 

løsninger. 

Kommunen vil fremrykke nogle anlægsprojekter. 

Der er 9 mill i puljen – Tønder Distriktsskole 

arbejder på at beskrive flere projekter bl.a. 

Grundskolen (Sydfløjen) og Overbygningsskolen 

(H&D). 

 

6. Skolebestyrelsesvalg 

Kl.18.35 

 

Vi afventer retningslinjer fra Forvaltningen 

7. Evt 

Kl.18.50 

 

Vejledningstilbud fra ungdomsuddannelserne 

(juni) 

Dialogmøde den 15. juni – vi forventer at skulle 

starte lidt før. 

Næste møde Besøg af Rikke Christensen (HP) på kommende 

møde den 20. maj – bemærk mødet starter 

kl.17.00 

 

 

 

Kommende møde(r): 

 

 

 

Mødetid 18-20 

Onsdag den 20.05.20 Udkast til retningslinjer for ”Røgfri skoletid” 

Laserskærer, læsepolitik, ordensregler 

Principper for brugen af Aula. 

Mandag den 15.06.20 Godkendelse af skoleskemaer, 

vejledningstilbud fra ungdomsuddannelserne 

 

 

 


