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Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2019 kl. 15.15-17.15 
 
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Karin Anker, Karin Holdt, Torben Dall Schmidt, Johnny Weile, Michael 
Longerich, Pernille Andersen, Sarah Ida Filtenborg Hessler, Anna Amby Frejbæk og Detlef Dohrn.  
 
Afbud fra Susanne Linnet. 
 
Økonomichef Jakob Vittendorff deltog i mødet til og med dagsordenspunkt 6, og revisor Arne Nørskov 
deltog i mødet til og med dagsordenspunkt 4.  
 
Uddannelsesleder Marie-Louise Ebert Lauritsen deltog under dagsordenspunkt 7. 
 
Ad. 1. Underskrivelse af referat fra sidste møde. 

 
Ad 2. Skolen siden sidst – bilag 1 

Bilag 1 viser nogle af de aktiviteter m.m., der har været på skolen siden sidst. Anna fremhævede, at det er 
gået godt med søgetallene, at vi har fået 2,3 mio. til at oprette et regionalt Alu Science-center på skolen, 
og at der pga. sygdom med kort varsel ansat et par vikarer. Johnny fremhævede vores DSD, vores musical 
Hair og vores samarbejde med grundskolerne.  
 
Karin Anker nævnte, at hun er meget glad for vores samarbejde med Tønder Distriktsskole. 
 
Der var stor ros fra bestyrelsen for Alu-projektet og det generelle aktivitetsniveau på skolen. 

  
Ad 3. Årsrapport (herunder revisionsprotokollat, bestyrelsens stillingtagen, bestyrelsestjekliste samt 
bemyndigelse til indberetning) – bilag 2  

Jakob Vittendorff gennemgik årsrapporten for 2018. Arne Nørskov gennemgik revisionsprotokollatet.  
 
Birthe informerede om anvendelsen af efteruddannelsesmidlerne i 2018 sammenlignet med anvendelsen 
af efteruddannelsesmidlerne i årene 2014-16. 
 
Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen har 
gennemgået bestyrelsestjeklisten og har ingen bemærkninger dertil. Bestyrelsen bemyndigede Jakob 
Vittendorff til at indberette årsrapporten til UVM. 
 

Ad 4. Årsrapport – administrativt fællesskab – bilag 3 

Bestyrelsen tog årsrapporten for det administrative fællesskab til efterretning. 
 

 

 



 

Ad 5. Budget 2019, 2020 og 2021 – bilag 4  

Anna og Jakob orienterede om de fremlagte budgetter/overslag for 2019-21. De nuværende årlige 2%-
besparelser er indregnet, og det er forudsat, at de nuværende tilskudsregler bevares uændrede. 
Udskiftning af vinduer og nyt tag er ikke indregnet i de fremlagte budgetter/overslag for 2020-21. 
 
Bestyrelsen ønsker lidt større robusthed i de fremlagte budgetter/overslag. Opgaven til ledelsen lyder på 
at øge robustheden, når vi ser på år 2020. Mulighederne for andre indtægter undersøges, og der skal ses 
på besparelsesmuligheder.  
 

Ad 6. Forslag om optagelse af lån– bilag 5 

Bestyrelsen giver sin tilslutning til at optage et 30-års fastforrentet realkreditlån på 10 millioner. Karin 
Holdt foreslår, at vi for en del af provenuet køber de til lånet svarende obligationer. 
 
Ad 7. Kommunikationsstrategi 

Marie-Louise orienterede om vores kommunikationsindsats. Hun nævnte blandet andet, at fortællingen 
om vores undervisning er det vigtigste. Karin Anker nævner, at det kan være gavnligt, at Tønder 
Distriktsskole og TG har et samarbejde om kommunikationen. I forbindelse med Tøndermessen kunne det 
være godt med en fælles stand for de forskellige uddannelser.  
 

Ad 8. Henvendelse fra VUC Syd om HF-enkeltfagsundervisningen i Tønder 

Mulighederne for et samarbejde blev drøftet. Vi vil gerne medvirke til, at der fortsat er et enkeltfagstilbud i 
Tønder. Bestyrelsen var positiv over for samarbejdet med VUC Syd, men betonede, at Tønder Gymnasium 
skulle være opmærksom på de eventuelle negative økonomiske konsekvenser af samarbejdet. Et 
eventuelt kontraktudkast blive fremlagt bestyrelsen pr. mail, hvis der skulle komme et sådant inden 
næste bestyrelsesmøde.  
 

Ad 9. Forslag til brev fra sønderjyske bestyrelser – bilag 6  

Der var opbakning til Michaels skrivelse. Der arbejdes på at redigere brevet, før det udsendes. Inden da 
kontaktes de andre sønderjyske gymnasiebestyrelser. 
Torben foreslår, at skrivelsen begynder mere positivt, før kritikken fremsættes.  
 
Ad 10. Klasseoprettelse 2019/2020 

Vi forventer på baggrund af 217 ansøgninger at oprette 5 stx-klasser og 3 hf-klasser. 
 

Ad 11. Målsætning for nedbringelse af fravær, jf. de nye fraværsregler. 

Skolens fraværstal blev fremlagt, og bestyrelsen blev orienteret om skolens målsætning omkring 
nedbringelse af fravær.  
 

Ad 12. Evt. Susanne foreslår, at mødetidspunktet flyttes til senere på dagen. Det ville give problemer for 
mange af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, så indtil videre holder vi fast i 15.15 til 17.15. Næste møde, 
tirsdag d. 28. maj, bliver med efterfølgende middag.   
 

 
 



 

Næste møde: tirsdag 28. maj kl. 15.15  
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Skolen siden sidst – forår 2019 
Tønder Gymnasium har fået en donation på 2,3 mio. fra Novo Nordisk-fonden. Pengene går til oprettelse 
af et Aluminium Science-center i samarbejde med Hydro og andre aluminiumsvirksomheder. Det skal 
bruges i bl.a. fysikundervisningen i regionens ungdomsuddannelser og grundskoler. Det er Halvor, der i 
samarbejde med Anne-Sofie fra Mind Factory, har stået for ansøgningen.  

Vi er i samarbejde med elevrådet ved at udarbejde retningslinjer for lektier og skriftlige afleveringer. 
Retningslinjerne vil blive fremlagt til drøftelse på næste P-rådsmøde.  

Ledelse og administration har gennemgået opgavefordelingen og revideret den, så opgaveløsningen 
bliver mere effektiv. Desuden arbejder vi på at give hinanden indsigt i den specialviden, der findes hos 
erfarne kolleger. 

Udskiftningen af vinduer har været i udbud. Vi går i gang med første omgang udskiftning af vinduer i 
sommerferien 2019. 

Der har op til 1.marts foregået en del ekstra vejledningsaktiviteter i Tønder i samarbejde med Tønder 
Kommune og de andre ungdomsuddannelser. Blandt andet har vi haft besøg af Tønder Distriktsskoles 
overbygningslærere i december.  

AF har været til møde om ”Røgfri fremtid” i Tønder Kommune. I forbindelse med kommunens 
sundhedsindsats ønsker man helt røgfri ungdomsuddannelser. 

Vi har ansat en ny teknisk medarbejder, Uve Petersen, der starter d. 1. april 

20 elever bestod Tysk sprogdiplom/DSD 2- prøven i november og på højeste niveau (C1). 

Den klassiske rock-musical ”Hair” blev opført i november. 

2b var sammen med 8d fra overbygningsskolen Tønder til faldskærmskonkurrence i Sønderborg, hvor de 
mødtes med 8 klasser fra Sønderborg. Der var over 200 elever med i konkurrencen. Tønder vandt alle 
kategorier!  

Vi har afholdt reception for de elever, som bestod prøven i Cambridge Engelsk. 

Vi har været på Botschafter-besøg i Løgumkloster, hvor vores tysk-ambassadører underviste tre 8.klasser. 

Vi har haft besøg af fire overbygningsklasser (heriblandt overbygningens elever fra International, Unge 
Forskere-linjen) til hoppeboldsprojektet, hvor eleverne lærer om matematikken og fysikken i hoppebolde. 

Eleverne har været til foredrag med Mads Marius, der fortalte om et liv med diagnose samt debatterede 
tidens præstationskultur. 

Randi har afholdt Taler du tysk-kursus for 9.kl., hvor eleverne blandt andet skulle lave små videoer. 

Medicinstudiet på Syddansk universitet besøgte TG, hvor de fortalte om den nye medicinuddannelse i 
Esbjerg. 

Vi har afholdt et velbesøgt åbent hus. I år samme dag som på Campus, men så man kunne nå at besøge 
begge steder.  

Vores fodboldelever har været på træningstur til Barcelona med Tønder Sportscollege. 



 

Mediefagselever fra 2m underviste 8. kl. elever fra Tønder Overbygningsskole. 8. klasseeleverne blev 
undervist i science fiction-teori, hvorefter de selv skulle ud og lave små film, alt sammen under kyndig 
vejledning fra 2m. 

TG har henover foråret besøg af over 400 folkeskoleelever, som er på introforløb hos os. 

Sprogforsker Randi Benedikte Brodersen fra universitetet i Bergen besøgte igen Tønder Gymnasium for at 
undersøge elevernes brug af mojn i deres dagligdag. Denne gang var det 3k, der havde æren. 

Rasmus Nikolajsen (forfatter) var på besøg til danskfagligt fællesarrangement. 

Vores tysklærere har været til Bildung-konference i Aabenraa (ML holdt oplæg om "Fælles kulturarv"). 

Randi har holdt oplæg på FIP-kursus i tysk. FIP er det årlige kursus arrangeret af fagkonsulenten fra 
undervisningsministeriet for landets gymnasiale tysklærerere. Randi fortalte bl.a. om "Deutsches 
Sprachdiplom" og den særlige situation på TG, hvor vi har mange mindretalselever og derfor turbotysk. 
Det er helt tydeligt, at tysk på TG er noget særligt i forhold til andre gymnasier i Danmark, og der var 
mange interesserede spørgsmål og kommentarer fra deltagerne. 

Skolens billedkunstelever var til foredrag med Søren Benchke (Papfar), som indledning til deres 
eksamensprojekt. Temaet for foredraget var papir. 

 
 


