
 
 

        Tønder 
        Gymnasium 
 
 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. maj 2018 kl. 15.15-17.15 
 
Til stede: 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.  
 
Økonomichef Jakob Vittendorff og DPO Jonas Cilieborg deltog i punkt 1-4.  
 
Der var afbud fra Birthe Friis Mortensen. Jan Peter Jensen var mødeleder.  
 
 
Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde. 

 
2. Skolen siden sidst.  

Anna: 
 

• 28 elever har fået deres DSD-diplom. Diplomet giver eleverne mulighed for at læse på tyske 
universiteter. 

• Gallafesten var igen i år en stor begivenhed. 
• Ansøgertallet er øget siden sidst, idet vi nu er oppe på 150 stx-elever og 76 hf-elever. 
• Tre lærere har fundet arbejde tættere på deres bopæl, mens to lærere går på pension. Vi har ansat 

en årsvikar i oldtidskundskab og historie, og en årsvikar i oldtidskundskab og dansk. Derudover har 
vi opslået stillinger i samfundsfag, matematik, idræt og erhvervsøkonomi. 

• Kalb Kommunikation har været på besøg for at drøfte TG’s kommunikationsstrategi med lærerne. 
• Vi arbejder på at få lov til at udbyde en ASF-klasse. Vi har mødt velvilje fra Tønder Kommune og de 

andre ungdomsuddannelser.   
• Vi opslår en tredje pedelstilling. 
• Vi har fået afslag fra kommunen på vores ansøgning om at renovere med nye træ/alu-vinduer i 

Vestfløjen. 
• Tønder Erhvervsråd har fået nyt bestyrelsesmedlem, nemlig Anna. 
• Vi arbejder på, at vores elever også kan komme i praktik i håndværksfag. 

 
 

 
 
Johnny: 
 
• Vi har haft livestreamforedrag fra Aarhus Universitet i Auditoriet med titlen ”Jordens og livets 

udvikling”. Foredraget var åbent for alle. 
• 2g og 1hf har været på studieture.  
• Vi har haft besøg fra Amiens af 33 franske elever og deres lærere. Elever fra 1g havde dem boende. 
• Vi har afholdt Kulturcafé for elever, forældre og andre interesserede med musik og kunstudstillinger, 

som eleverne stod for.  
• Vi har haft pædagogisk dag (12-19) om arbejdsformer og formativ evaluering 
• Fodboldkampe mod handelsskolen forløb godt, og TG vandt alle 3 kampe. 



 

• Vi har haft genudveksling med Malmesbury 
• Vi har afholdt Løvens hule, hvor innovationsholdet skulle pitche foran et dommerpanel (Anne-Sofie fra 

MindFactory, Morten Overgaard, som er selvstændig, og Mikkel Carlsen fra Det blå gymnasium). 
• Vi har afholdt Frederikfestival, hvor mediefagseleverne dystede om den gyldne Frederik-statuette. 
• 3g’erne og 2hf’erne har afholdt revy 
• TG App’en er nu taget i brug. 

Michael: Godt, at vi får en ny overenskomst.  
 
Eleverne: Huerne er leveret, og der er styr på både dimissionsfest og hestevogne. 

 
 

3.  Gennemgang af kvartalsregnskab.    Bilag 1 
 

Jakob Vittendorff gennemgik regnskabsestimatet pr. april 2018. Vi udsætter igen vinduesrenoveringen til 
næste år. Der har været et par forsikringssager med vandskader. 
 
 

4. TG’s arbejde med persondatasikkerhed.   Bilag 2  
 

Skolens DPO (databeskyttelsesrådgiver) Jonas Cilieborg orienterede om persondatapolitikken på TG. 
 
Torben: Det skal præciseres, hvem der indberetter evt. brud på datasikkerheden, og det bør være eksplicit, 
hvilke procedurer der følges ved risikovurderinger. 
 
Susanne: der bør være en årlig evaluering af vores procedurer i bestyrelsen.  

 
5. TG og Mind Factory. 

 
Anna, Michael, Johnny og Gunnar har udarbejdet et oplæg om vores deltagelse i Mind Factory. Anledningen 
er, at TG’s udgifter til Mind Factory igen er kommet i søgelyset pga. besparelserne.  
 
I oplægget blev de forskellige fordele og ulemper ved Mind Factory drøftet, herunder den årlige udgift, de 
projekter og projektmidler, vi får adgang til gennem Mind Factory samt det netværk, vi får gennem Mind 
Factory.  
 
Johnny: Ønske om mere omfattende information fra Mind Factory til vores lærere, f.eks. i forbindelse med 
indkøb af ny laserskærer.  
 
Karin: Det er vigtigt at fastholde den dialog med lokalsamfundet, der er knyttet til Mind Factory.  
 
Susanne: Der er brug for bedre kommunikation mellem TG og Mind Factory. 
 
Jan: Det vigtigt at bakke op om samarbejdet med Mind Factory. Man kan få god hjælp til procesledelse via 
Mind Factory 
 
Torben: Det er vigtigt at udvikle koncepter og rutiner, så TG's elever får gavn af samarbejdet med Mind 
Factory. Hvis TG ikke har så meget brug for lokalerne, skal der findes andre måder, hvorpå samarbejdet kan 
være til gavn for eleverne.  



 

 
Michael: Mind Factory bør spare på lige fod med de tilknyttede ungdomsuddannelser. 
 
Karin: Der kommer midler ind ved projektaktiviteter iværksat fra Mind Factory. 
 
Anna: Wonderful Tønder er et godt eksempel på et vellykket projekt i samarbejdet mellem Tønder 
Handelsskole, Mind Factory og TG. Vi skal fokusere mindre på det lokalemæssige og mere på netværks- og 
projektmulighederne. 
 
I forlængelse af drøftelsen nåede bestyrelsen frem til følgende:  
- Anna rejser et forslag i Mind Factorys bestyrelse om, at der indføres 2% besparelser på vores udgift til 

Mind Factory, så længe ungdomsuddannelserne er underlagt besparelser.  
- Anna drøfter med innovationskonsulenten, hvordan samarbejdet med Mind Factory kan styrkes mere 

permanent, så TG’s elever i højere grad får gavn af Mind Factory.  
 

6. Revideret udkast til studie- og ordensregler samt til TG’s antimobbestrategi   
       Bilag 3 og 4 
Anna fremlagde det reviderede udkast.  
 
Pernille nævner, at reglen for fraværsregistrering virker ret stringent. Vi blev enige om at udarbejde en 
beskrivelse af god praksis i forbindelse med blandt andet fravær, lektier og tilbagelevering af 
opgavebesvarelser, hvor fraværsproceduren kan uddybes.  
 
Forslaget til studie- og ordensregler blev godkendt.  
 
Anna fremlagde vores antimobbestrategi.  
 
 

7. Visions- og strategiseminar oktober 2018. Drøftelse af, hvordan bestyrelsen skal inddrages? 
 
Der skal udarbejdes en ny visions- og strategiplan for de næste fire år. Derfor er der planlagt et seminar på 
Hotel Waldschlösschen i Slesvig d. 4. og 5. oktober 2018.  
 
Bestyrelsen anbefaler, at der både bliver plads til de mere højtflyvende visioner og de mere praksisnære og 
lokale problemstillinger. 
 
Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der kommer med et mere specificeret forlag til program for seminaret. 
Arbejdsgruppen består af Johnny, Michael, Pernille, Sarah, Anna og evt. flere. 
 

8. Kvalitetssikringsplan for TG. Forslag til videre behandling på visions- og strategiseminar.  
    Bilag 5 
 
Anna orienterede om arbejdet med en plan for kvalitetssikring. Der skal ske en forankring i forhold til 
strategiplanen. Vi arbejder videre med planen på strategiseminariet. 
 

9. En god start på TG      Bilag 6 

Anna fremlagde planen for en god og tryg start på TG. Planen er udarbejdet efter input fra eleverne. 



 

 
Sarah synes, at det er en god idé med de faste grupper i begynderklasserne.  
 

10. Evt. 
 
 
Næste møde: 
 
Tirsdag d. 18. september    kl. 15.15-17.15 
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