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Bestyrelsesmøde tirsdag den 20. marts 2018 kl. 16.50-17.50 
 
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Jan Peter Jensen, Susanne Linnet, Karin Holdt, Torben Dall Schmidt, 
Johnny Weile, Michael Longerich, Pernille Andersen, Sarah Ida Filtenborg Hessler, Anna Amby Frejbæk og 
Detlef Dohrn. 
 
 
 
 
Dagsorden: 

 

Mødet ledes fra starten af Jan Peter Jensen og fra punkt 3 af bestyrelsens formand. 

 

1. Optagelse af bestyrelsesmedlem med særlige kvalifikationer, jf. vedtægter.  Bilag 3 

Rektor Birthe Friis Mortensen blev på baggrund af sine særlige kvalifikationer optaget i bestyrelsen. 
 

2. Konstituering. Valg af formand for bestyrelsen. 

Birthe Friis Mortensen blev valgt til formand for bestyrelsen. 
 

3.  Skolen siden sidst 
Anna:  
 

• Vi har afholdt et godt og velbesøgt Åbent Hus-arrangement. 
 

• Vi har sammen med Tønders øvrige ungdomsuddannelser udsendt en fælles annonce om 
Åbent Hus-arrangementer. 

 
• Det nyrenoverede auditorium er blevet indviet. 

 
• Marieskolen låner auditoriet til deres morgensamlinger. 

 
• 2m har været til fernisering på rådhuset i forbindelse med en kampagne om at få unge til at 

bruge e-Boks. 
 

• To samfundsfaglige klasser deltager i en innovationskonkurrence, Wonderful Tønder. 
Konkurrencen er arrangeret af samfundsfagslærere fra Tønder Gymnasium og Det Blå 
Gymnasium.  



 
 

 
• To lærere har opsagt deres stilling. 

 
• Der kan komme en lockout d. 10. april. 

 
• Der er rektorbesøg i afgangsklasserne, så vi kan få gode råd fra afgangseleverne, før de 

forlader skolen. 
 

• I morgen besøger Anna sammen med direktøren fra Tønder Handelsskole gymnasierne i 
Grindsted. 

 
• Vi er med i tre regionsprojekter.  

 
• Vi har fået konsulentbistand af Kalb Kommunikation. 

 
• To af vores lærere har været med på Tønder Kommunes stand ved Karrieremessen i 

Aarhus. 
 
Johnny: 

• I december var 2f til julemarked i Tønder og Husum for at sammenligne juletraditioner 
• 1g har lavet en video om jul i tyskundervisningen. Videoen er delt af Tønder 

Handelsstandsforening 
• I januar var fire klasser fra overbygningsskolen på besøg til et hoppebold-projekt i 

matematik og fysik. De blev undervist af 1g-elever 
• I januar underviste 2m en klasse fra Overbygningsskolen i Science Fiction og lavede deres 

egen film 
• I januar var Marieskolens mindste klasser på besøg  
• I januar var1hf idræt til på besøg i Forsvarets Rekrutteringscenter i Fredericia, hvor de var 

i uniform, undersøgte våben, lavede bivuak, spiste feltrationer og var to timer på 
forhindringsbanen 

• I januar var 1hf billedkunst på Trapholt og Koldinghus 
• I uge 5 havde vi besøg af en 7. klasse fra Tønder Overbygningsskole. Eleverne fra "kost, 

krop og bevægelses"-linjen blev undervist af 1a omkring kulhydrater, 
blodsukkerregulering og diabetes. Undervejs lavede de forsøg og var i hallen og 
undersøgte, om energidrik havde en effekt på ydeevne og blodsukker under 
sportsudøvelse 

• I uge 5 har 1g-elever været på udvekslingsbesøg hos Rheingau Gymnasium i Berlin  
• I uge 8 arbejdede et tyskhold med markedsføring af lokale produkter i Tyskland. Ideerne 

blev præsenteret på House of Exporters. Vindergruppen, der havde arbejdet sammen 
med PTI, blev kåret d. 22. februar på House of Exporters 

• I uge 8 havde Michael en praktikant fra Marieskolen, der fulgte Michaels undervisning 
• I uge 9 undersøgt 8A fra overbygningsskolen mæskningen i ølbrygningsprocessen 

sammen med 1b som led i et Projekt om anvendt naturvidenskab.  



 
 

• 20 af vores elever har sammen med Torsten deltaget i et korprojekt med Sønderjyllands 
Symfoniorkester sammen med andre sønderjyske gymnasier. 

• I uge 11 havde vi genbesøg fra Rheingau Gymnasium i Berlin. 
• Randi og Michael har afsluttet deres uddannelse til ”DSD Gold-Lehrer”. Dermed kan de 

være censorer for de elever, der aflægger tysk sprogdiplom – både på egen skole og 
andre skoler i Danmark. 

• I denne tid har vi besøg af 8. klasser, der er på introdage på de forskellige 
ungdomsuddannelser 

• I starten af april har vi Børnehave Science. Digevejens Børnehus, Børnegården og 
Kindergarten Tondern kommer på besøg for at opleve sjov med kemi, biologi og fysik. 
Det er vores elever, der står for undervisningen.  

• lektiecaféen er i gang igen 

Jan roser samarbejdet med grundskolen. 
 
Michael orienterede om sin reaktion på en annonce om elevpladser fra Tønder Handelsskole.  
 
Birthe: det er vigtigt, at ungdomsuddannelserne i Tønder står sammen. 
 
Milad fremviste skolens Instagram profil.  
 
Winona: Gallaforberedelserne er i fuld gang. 
 
Pernille og Sarah har været på bestyrelseskursus. 
 
 

4. Klasseoprettelse 2018/19  
 

Vi forventer på baggrund af 205 ansøgninger at oprette 5 stx-klasser og 3 hf-klasser. 
 
Anna orienterede om udviklingen i ansøgertallene over de seneste 11 år. 

 
5. Orientering om budget 2018 

 
Anna orienterede.  
 

6. Forslag til personalepolitik       Bilag 4 

Det fremlagte forslag til ny personalepolitik blev drøftet.  
 
Side 2 ”alle led på skolen skal inddrages i processen” omformuleres.  
 
Anna fremlægger en ændret udgave på næste bestyrelsesmøde. 
 
 

7. Forslag til nye studie- og ordensregler      Bilag 5 



 
 

 
Der skrives en forklarende ramme før vi kommer til de stringente regler og sanktioner. 
 
Der fremlægges et ændret forslag på næste bestyrelsesmøde.  
 

8. Evt. 
 
Jonas Cilieborg er blevet uddannet til DPO. Vi inviterer Jonas til næste møde, så bestyrelsen kan 
blive orienteret om skolens arbejde med persondataforordningen. 
 
Næste møde: 
 
Tirsdag d. 29. maj kl. 15.15-17.00 
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