
Skolens program 2022-23 

 
 
I henhold til §7 i bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse skal bestyrelsen godkende det årlige program for institutionens 
virksomhed.  
§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen 
fastsætter en forretningsorden for sit virke.  
Stk. 2. Efter indstilling fra lederen fastlægger bestyrelsen det årlige program for 
institutionens virksomhed og godkender budget og regnskab.  
Nedenfor er Tønder Handelsskoles program for 2022/23.  
 
Skolens udbud af uddannelser  
Tønder Handelsskole udbyder følgende uddannelser:  

- EUD Business & EUX Business  
- Det Blå Gymnasium (Handelsgymnasiet)  
- AMU-kurser  
- IDV  
- HTX i samarbejde med EUC Syd  
- Turismekoordinator uddannelsen 

 
Skoleåret 2022/23 har fortsat fokus på EUD- og EUX-forløb.  
Vi udbyder GF+ i efteråret 2022 med opstart 24. oktober. 
Der gennemføres almindelig brobygning for 9. og 10. klasser og introkurser for 8. 
klasser. 
Informationstiltag vedr. hovedforløb: I samarbejde med Mommark får EUD eleverne 
information om hovedforløbsuddannelserne.  
Fokus på studieretninger: i uge 45 opretter vi studieretninger/klasser i henhold til 
udbud og elevernes ønsker.  
Vi har i skoleåret fortsat meget stort fokus på markedsføring af vores uddannelser, 
på samarbejder bredt samt på kvaliteten i vores undervisning jf. vores 2020-23 
strategi.  
 
 
 



Øvrige aktiviteter/projekter  
Det Blå Gymnasium  

- Deltagelse i Company Program (elevkonkurrence udbudt af FFE)  
- Roadshows på distriktsskolerne 
- Forårsmesse  
- Virksomhedsbesøg  
- Virksomhedssamarbejder  
- Jobdating  
- Studieture på Det Blå Gymnasium  
- Afholdelse af Åbent Hus  
- Div. sportsarrangementer  

 
EUD & EUX Business  

- Skills er under gennemførsel  
- Roadshows på alle distriktssskoler  
- Forårsmesse  
- Afholdelse af Åbent Hus  
- Virksomhedsbesøg  
- Virksomhedssamarbejder  
- Jobdating  
- Studietur på EUD i efterår 2022 for EUD og foråret 2023 for EUX 
- Samarbejder med HK, virksomheder og handelsstandsforeninger omkring 

kendskab til uddannelsen samt tiltrækning af flere elever  
- Div. sportsarrangementer  

 
Kursusområdet  

- Engelsk  
- Tysk  
- Grundlæggende leder  
- Udvidet leder 
- Skorstensfejermester uddannelsen  
- SOME kurser 
- Lederuddannelse for Tønder Kommune i samarbejde med EASV 
 
 

Projekter  
- Bæredygtighed, lokalt og globalt 



- EUD går digitalt 
- Trivsel for fagligt løft 
- Tysk i et karriereperspektiv 

 
Institutionssamarbejde  
Skolen samarbejder primært med følgende:  

- EUC Syd  
- VUC Syd  
- Tønder Gymnasium  
- BC Syd  
- Haderslev Handelsskole ift. IT 
- Synergiskolerne  
- Mind Factory  
- Tønder Kommune, herunder UU og Jobcenter  
- Private- og Folkeskoler i Tønder Kommune  
- Tønder 10  
- Sportscollege  
- Danske skoler i Leck og Husum 

 
Kompetenceudvikling  
Der er udarbejdet en generel kompetenceudviklingsstrategi for skolen, samt en 
individuel kompetencestrategi for den enkelte.  
Lærerne tilmeldes FIP kurser i deres fag, ligesom individuelle ønsker tilgodeses i 
videst muligt omfang. 
To undervisere er på pædagogikum i dette skoleår. 
Kvalitet/evaluering  
I 2022/23 gennemføres:  

- Undervisningsevaluering gennemføres af lærerne i klasserne  
- Elevtrivselsundersøgelse på Erhvervsuddannelserne og Det Blå Gymnasium 

afvikles i december 2022.  
- Via vores kvalitetssikringssystem samkører vi eksamenskarakterer med 

elevtrivselsundersøgelsen og undervisningsevalueringerne.  
 
 
Strategi  
Vi arbejder kontinuerligt med de strategiske fokuspunkter, som er kortlagt i 
forbindelse med strategi 2020-23. 
 
 



 
Bygninger  
Der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for bygninger og udenoms arealer. Alle 
lokaler er nymalede og vi arbejder løbende med vedligeholdelsen både udvendigt og 
indvendigt. 
De kommende byggerier vil have en indgribende effekt på dagligdagen, og vi 
arbejder på at mindske gener og planlægge byggerierne så de generer mindst 
muligt. 

 
Tønder den 12. september 2022 
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