
Meget mere end undervisning… 
– skoleåret 2018/19

Da vi oplevede tilgang efter 1. marts, valgte vi at oprette seks stx-klasser i stedet for fem som først 
udmeldt. De nye 1g-klasser har sammen med de tre nye 1hf’ere indtaget skolen. En god start på TG er 
implementeret, hvilket bl.a. indebærer faste makkerpar og studiegrupper. Stx’erne varmer op til 
studieretningsvalget i uge 41 og de og deres forældre har bl.a. været inviteret til en velbesøgt 
studieretningscafé.   

En ny elevrådsformand er valgt med mærkesager om spejle i cykelkælderen samt bedre fordeling af 
skriftlige afleveringer.  

Tønder Sports College opretter en e-sportslinje fra næste skoleår, og planen er at benytte TG’s faciliteter 
til dette formål 

I morgen starter efterårets række af uddannelsesaftner, hvor studievejledere/ledere, lærere og elever 
tager ud på kommunens skoler og fortæller om TG samt stx og hf generelt.  

Årets pære: Camilla Sloth Ketelsen, Jeanne Kaastrup og Judith van der Meer har fået særdiplom for idé 
om tretrinsuddannelse i Tønder Kommune. 

Begynderklasserne har været på introtur i Kollund. 

Vi har holdt Skolens fødselsdag med idræt og koncert på Tønder Festival. 

https://toender-gym.dk/taet-pa-tg/introforlob.html


Christoph Jappsen, som er tidligere elev, har ud fra egne erfaringer orienteret 3g om, hvordan det er at 
læse i udlandet. 

9 elever med mod på tysk har fået overrakt “Deutsches Sprachdiplom 1”. De er de første på vores skole, 
der har fået diplomet - tillykke med det! 

Randi, Michael og 5 elever har været til Pasch-møde i København med de 6 gymnasier i DK som gør 
noget specielt for tysk (via DSP). 

Hele 1hf har været i Soldaterskoven for at lave miljøundersøgelser. 

Der har været streaming af foredraget ”Smagen af øl” og fremadrettet streames alle foredrag fra Aarhus 
universitet. 

1g’erne er faldet godt til, og alle har fået en studiemakker. Der er blandt 1g-erne tilfredshed med, at 
undervisning i andet fremmedsprog venter til efter grundforløbet. 

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.  

Vi havde et udbytterigt strategiseminar i Waldschlösschen med deltagelse af personale, elever samt to 
eksterne bestyrelsesmedlemmer.  

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.  

Rektor 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.  

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.  

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. 
Læs mere 

”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. 

Drengene har været til regionalt håndboldstævne. 

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. Se video 

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.  

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. 

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

Den klassiske rock-musical ”Hair” blev opført. 

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. 

https://www.facebook.com/168038453529945/videos/834033273618468/
https://toender-gym.dk/hf.html


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. 
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