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Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. november 2018 kl. 15.15-17.15 
 
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Karin Anker, 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 deltog i mødet til og med dagsordenspunkt 5.  
 
 
Dagsorden: 

1. Velkommen til skoleleder Karin Anker. 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde. 
3. Skolen siden sidst.  

Anna: 
 
Elevernes opstart 
Vi har haft en god start på skoleåret, og vores indsats i forhold til elevernes opstart lader til at virke. 
Blandt andet har studievejlederne arbejdet meget proaktivt med at løse eventuelle 
trivselsproblemer. Der er i år mere ro på eleverne mht. uddannelsesvalg, studieretningsvalg og de 
sociale relationer. De fleste elever fik opfyldt deres studieretningsvalg, og vi har i år oprettet en 
sproglig studieretningsklasse.  
Strategiseminar 
Vi havde et udbytterigt strategiseminar i Waldschlösschen med deltagelse af personale, elever 
samt to eksterne bestyrelsesmedlemmer.  
Mus-samtaler 
I forlængelse af vores nye personalepolitik har vi udviklet et nyt koncept for personale- og MUS-
samtaler. Vi er i gang med MUS-samtaler med lærere og TAP’er.  
Nye fraværsregler 
Undervisningsministeren har indført nye fraværsregler, der blandt andet indebærer, at man bliver 
registreret fraværende i en hel lektion, hvis man ikke er tilstede ved timens start. Eleverne har 
aktioneret over disse regler.  
DG-årsmøde 
Jeg har deltaget i Danske Gymnasiers årsmøde, hvor temaet og budskabet var, at ”uddannelse 
betaler sig.” Der er lige nu stor fokus på at få flere til at tage en faglært uddannelse, men der bliver i 
fremtiden også stor efterspørgsel efter unge med en bred vifte af videregående uddannelser. Den 
største efterspørgsel findes inden for STEM-kompetencer samt sprog.  
Musical 
Der er intens øvning op til musicalen ”Hair”, som har premiere på mandag.  
Udvikling af kulturcaféen 
Musiklærerne har fået midler fra Peter Schmidt-Fonden til at udvikle vores kulturcafé, og det bliver 
nu muligt at invitere bands og lave en workshop med vores dygtige musikelever.  
 



 

 
Johnny: 
 
2g fransk på udveksling i Amiens, hvor eleverne var privat indkvarteret, og hvor vores elever 
underviser franske folkeskoleelever på fransk. Desuden udvekslingsbesøg fra Malmesbury. 3g på 
har været ekskursion til hhv. London, Århus eller København. 
 
Naturvidenskabsfestival for 6. og 7. klasser. Omkring 500 folkeskoleelever prøvede kræfter med 
naturvidenskab. 
 
Gymnasieskolernes fodboldturnering. TG’s piger vandt regionsmesterskaberne og gik videre til 
finalestævnet i Århus, hvor de opnåede en andenplads. 
 
Uddannelsesmesse i Tønder Hallerne. 
 
1m på inspirationstur til Tønder Museum i forhold til TG’s 100 års fødselsdag. 
 
Fem aftener med Livestream fra Århus Universitet.  
 
Spil Dansk: 2e og 3k har haft besøg af komponist og lydproducer Viggo Steincke.  
 
Frivilligcenter Tønder som puljetimeaktivitet for hf-elever. 
 
Flere klasser samarbejder med UC Syd og SDU i Sønderborg. Blandt andet har 3b bygget støjfiltre 
på SDU i Sønderborg. 
 
2hf idræt B har prøvet kræfter med Politiets og Forsvarets optagelsesprøve. 

 
Professionsdag for hf. Eksternt besøg for at hjælpe eleverne med at træffe et valg om 
videreuddannelse. 
 
”Fup eller fakta”-projektuge for 2g med foredrag ved Nils Karl Sørensen fra SDU. 
 
Hele 1g har været på intro2 til Idrætshøjskolen i Sønderborg for at blive rystet sammen i de nye 
studieretningsklasser. 
 
2p har haft besøg af sprogforsker Randi Brodersen, som forsker i unges brug af ”mojn”. 
 
2b biotek underviser elever fra Tønder Overbygningsskole i blodtyper og DNA - en blodig affære. 
Retsmedicinsk assistance i form af foredrag med Peter Mygind Leth fra Syddansk Universitet.  
 
2g turbo-tysk hold har arbejdet med emnet "Grenzland", hvor de bl.a. har været hos "House of 
Exporters" for at høre om handel mellem DK og Tyskland. Efterfølgende var de på 
virksomhedsbesøg hos PTI. 
 
Eleverne:    
 
Der er tysk Botschafter-aktivitet som en del af puljetimerne. 
 
Drengene har været til regionalt håndboldstævne. 



 

Der har været en aktion mod de nye fraværsregler. 
 

4. Kvartalsregnskabet Bilag 1 
 
Jakob gennemgik kvartalsregnskabet.  
 
Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 
 
Jakob orienterede i den forbindelse om udmøntning af bestyrelseshonorarerne for 2018. 
Bestyrelsen godkendte denne udmøntning.  

5. Budget 2019, herunder besparelser, forventede større reparationer samt skolens økonomi 

2019-2021 Bilag 2 

 
Jakob fremlagde budgetforslaget. Der er i forslaget afsat 1,2 millioner kroner til udskiftning af 
vinduer. 
 
Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 
 
Der skal på den lange bane udarbejdes flere besparelsesforslag, hvis 2%-besparelserne fortsætter. 
 
Vi drøfter den langsigtede økonomiplan ved næste bestyrelsesmøde.  

6. Tønder Gymnasiums strategi og vision Bilag 3 

 

Anna fremlagde skolens nye Vision og Strategi. Susanne mener, at det er en fin plan, og vil gerne 

vide, hvorledes vi følger op på planen. Strategi og Vision kommer til at indgå i de kommende 

resultatlønskontrakter.  

Der var forbedringsforslag til konkrete formuleringer.  Karin Anker foreslår, at der også udarbejdes 

en Pixi-udgave.  Anna udsender en opdateret udgave til bestyrelsen. 

 

7. Kommunikationsstrategi  

Dette punkt udsættes til næste møde på grund af tidsmangel.  

 

8. Forslag til bestyrelsen fra TR om reaktion fra bestyrelsen på besparelser  
 

Michael opfordrer bestyrelsen til at tage kontakt til de andre sønderjyske gymnasiebestyrelser med 
henblik på at skrive en fælles udtalelse.  Bestyrelsen er indforstået, og Michael skriver et udkast 
sammen med vores kommunikationsfolk. 
 



 

9. Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2019-20  Bilag 4 

 
Ferieplanen blev godkendt. 

10. Fastsættelse af elevkapacitet for skoleåret 2019-20 Bilag 5  

Kapaciteten fastsættes til 7 nye stx-klasser og 4 nye hf-klasser. 
 

11.  Endelig godkendelse af klassekvotienter 2018-19  Bilag  6 
Bestyrelsen godkendte klasseoprettelsen for 1g og 1hf. 
 

12. Evt.  
 
 
Næste møder: 
 
Onsdag d. 27. marts 2019 kl. 15.15 
Tirsdag d. 28.  maj 2019 kl. 15.15 
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