
 

 

 

 

 

      

 

 

Bestyrelsesmøde på Tønder Gymnasium d. 21. september 2022 kl. 15:15-17:15 
 

Til stede: Helle Skaarup (HS), Karin Holdt (KH), Henrik Frandsen (HF), Klaus Petersen (KP), Michael Longerich (ML), 

Randi Damstedt (RA), Severinus Scholtens (SE), Jakob Andersen Westensee (JA), Karl Jørgen Møller (KM, rektor) 

Espen Reedtz (RE, vicerektor), Klaus Jensen (KJ, controller) deltog til om med punkt 4. 

Afbud: Christina Adelhardt (CA) 

 

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

Ad. 2. Godkendelse af referat fra d. 16. maj 2022 

Referater blev godkendt. 

Ad. 3. Skoleårets start / siden sidst 

Karl Jørgen orienterede om 

- Ny rektor, ny ledelse og ny økonomiafdeling  

- Nye anbefalinger om alkohol. Ledelsen har haft en positiv dialog med festudvalget, og lavet ændringer på 

måden vores fester afholdes på. Skolen håber i enighed med sin interesseorganisation på centrale regler. 

- Stor IT-udskiftning i sommerferien har givet udfordringer, men det kører nu. 

- De af regeringen fremsatte energibesparelsestiltag betyder at vi skruer varmen ned fra 21 til 19 grader. I 

øvrigt er skolen energitjekket for nyligt og de få mindre punkter man kan pege på, har en meget lang 

tilbagebetalingshorisont.  

- Karl Jørgen har prioriteret at mødet med eksterne samarbejdspartnere i den første tid: fx distrikts-, privat- 

og mindretalsskoler, kommunalpolitikere og embedsfolk, Ungdommens Uddannelsesvejledning, nabo-

ungdomsuddannelser, Mindfactory, aftagerinstitutioner m.fl. Han har også deltaget ved div. kulturelle 

begivenheder på egnen. 

Randi fortalte om 

- ’Netwerk’-kursus for lærere, som har fokus på at skabe gode sociale relationer i klasserne, og mindske 

ensomhed. Der har været en god fastholdelse i 1. års klasserne, måske er der en sammenhæng. 
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- Skolen har haft overrækkelse af Sprachdiplom  for60-70 dygtige tyskelever  

- Meget vellykket 100-års jubilæumsfest for primært tidligere elever. 600 gæster i Tønderhallerne. Michael 

Falch m.fl. underholdt 

- Vellykket idrætsdag til skolens fødselsdag. 

Severinus og Jabob fortale om 

- 3e og 2c var på samfundsfagstur til Ærø bl.a. EnergyLab med fokus på bæredygtighed. Turen var støttet af 

EU-midler. 

- Elevrådet arbejder med klimaprojekt ”Fem fede dage” bl.a. tøjbyttedage, undervisning uden strøm og 

papir. 

Helle takkede for en god velkomstreception for den nye rektor. 

Ad. 4. Status for skolens økonomi  

Klaus (KJ) præsenterede kvartalsregnskabet. Forventet resultat er en smule over budget – der forventes fortsat et 

årsresultat omkring 0.  

Espen præsenterede tidlige budgetoverslag for 2023 og 2024. Med planlagte lærerressourcer til fire 1g-klasser og et 

STX-optag som i år samt et HF-optag en smule mindre end i år, vil budget for 2023 være ca. 0 og 2024 ca. -0,5 mill. I 

2024 vil der bl.a. være færre indtægter fra færdiggørelsestaxameter pga. den relativt mindre 2021-STX-årgang. I 

2025 vil budgettet med samme forudsætninger balancere igen. Det bemærkes at disse overslag for de kommende 

år er behæftet med usikkerhed, da både indtægter og udgifter kan bevæge sig i begge retninger. 

Ad. 5. Klassedannelse skoleåret 2022/23 

Espen redegjorde for situationen at skolen i år, i modsætning til optagelsesforløbet 2021, har haft en positiv 

elevtilgang fra maj til september. Det betyder at vi dags dato har 96 elever i 3 stx-klasser og 77 elever i 3 hf-klasser. 

Klaus (KP) spørger om hvorfor udviklingen har været anderledes i år? I drøftelsen af spørgsmålet nævnes at 

’Netwerk’-konceptet kan have skabt en god tryghed, og måske er der med ny ledelse pt. momentum for skole og 

klasser.  

Bestyrelsen bakker op om at oprette 4 studieretningsklasser. I den forbindelse er foreløbigt noteret lidt øget 

interesse for musik. Eleverne er ved passende antal garanteret et musisk miljø ved bla. valgfaget musik-B, men det 

ville også være meget positivt for både elever og skolens miljø at have studieretningsfaget musik-A, hvor eleverne 

har musik i alle 3 år. Helle påpeger at Tønder Kommunes fokus på det specialpædagogiske falder godt i tråd med 

musiske fokus, og. Karin påpeger mulighederne i samarbejde med Tønder Festival og andre kulturinstitutioner fx. 

kulturskolen. Karl Jørgen hører det også fra lokale interessenter. Det er pga demografien en udfordring. 

Bestyrelsen giver ledelsen mulighed for at vurdere om elevgrundlaget for en musisk studieretning er til stede.   



Ad. 6. Elevsøgning i tal, historisk og fremadrettet  

Espen gennemgik kort tallene for den historiske søgning og fremskrivning. Der er stabilt elevniveau på kort sigt (4 

år) herefter vil der være et fald (17% over perioden). Der er udsving og baggrundene herfor at svære at slå fast. 

Bestyrelsen gav strategisk input til elevsøgning fremadrettet.   

Der er på strategisk niveau i kommunen drøftelser ang. vigtigheden af på trods af faldende ungdomsårgange at 

fastholde og udvikle et bredt udbud af bla. ungdomsuddannelser i byen. Tønder Gymnasium er aktiv spiller heri. 

Ad. 7. Fremmelse af elevsøgningen 

Karl Jørgen fremlagde de konkrete tiltag til at fremme elevsøgningen. 

Der er bla. sat fokus på de åbenlyse styrker ved HF- og STX-uddannelserne op, især HF- og STX-studenternes gode 

resultater på videregående uddannelser, både i forhold til faglighed og den samlede andel der går videre i 

sammenligning med andre gymnasiale uddannelser.  

Han opregnede øvrige konkrete tiltag affødt af bla. brugerundersøgelse.   

Bestyrelsen ser en tendens til at ungdomsuddannelserne kommer til at ligne hinanden profileringsmæssigt, der er 

enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt for de unge mennesker på egnen. Klaus (KP) taler for at man arbejder 

med at tydeliggøre differentieringen bredt i den offentlige debat på egnen.   

Ad. 8. Målsætninger for skoleåret 2022/2023 

Michael fortæller om årets målsætninger, som er en fokusering af den vision- og strategiplan der er lavet i 2018. 

Bl.a. om klimaarbejdet omkring den gamle sportsplads. 

Klaus (KP) spørger til samarbejdet med virksomheder? Karl Jørgen nævner at der pt er konkrete aktiviteter, bla. 

Hydro-samarbejdet om Alu Science Center. Der er fremadrettet flere muligheder for bla. at søge fondsmidler, og det 

kan blive relevant i forskellig sammenhæng. Der er også foreløbige tanker om boldbanen, som skolen pt 

udelukkende vedligeholder. 

Ad. 9. Strategi fremadrettet, herunder bestyrelsesdag 

Helle og Karl Jørgen har i samråd tilrettelagt en proces hvor bestyrelsen sætter rammen ved et bestyrelsesseminar. 

Denne blev på mødet datofastsat til d. 31. oktober med start kl. 9. Der skal være eksternt oplæg og herefter bla. 

drøftelser af vision og strategi. Bestyrelsen beder gymnasiets ledelse om at finde en egnet facilitator/oplægsholder. 

Herefter åbnes der op for inddragelse af inputs fra elever og hele personalet. Skolens samarbejdsudvalg inddrages 

også i især sidste del af processen.  

Fællesskab og tradition kan blive blandt de vigtige nøgleord. Gymnasiet skal være mere end en skole. 

Ad. 10. evt. 



Karl Jørgen indstiller til bestyrelsen at fastholde stx studieretnings- og hf fagpakkeudbud for årgang 2023. Justering 

for årgang 2024 kan passende ske i forlængelse af fastsættelse af vision og strategi fremadrettet. Bestyrelsen 

overlader fastlæggelse af udbud 2023 til skolens ledelse.  

Randi foreslår at arbejde med skolens logo. Det er der opbakning til.  

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 8. december kl. 15.15 – 17.15 
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