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      12.2.2014 

       AMI/Oe 

                                                                                                                                                        

 

 

Protokollat 
over styrelsesmødet mandag den 3. februar 2014 kl. 17.30 på Christian Paulsen-Skolen 

 

Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michaela Bumann, 

Michael Otten, Michael Martensen, Niko Møller, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, 

Berit Nommensen, Anders Molt Ipsen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit Messerschmidt, Ilka 

Börner samt konsul Henrik Hansen  

 

Afbud: André Pastorff, Dirk Clausen 

 

Protokolfører: Sabine Oetzmann 

 

Dagsorden: 

 

1.      Spørgetid 

2.      Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 7. januar 2014 

3.      Dagsorden for fællesrådsmødet den 20. marts 2014 

4.      Kursusdag for Skoleforeningens Styrelse 

5.      Personalets sygedage 

6.      Ansøgning om nybygning af en børnehave ved Satrup Danske Skole 

7.      Meddelelser 

8.      Eventuelt 

 

 

Per Gildberg bød de fremmødte velkommen. 

 

1. Spørgetid  

Der var ingen spørgsmål. 

 

Dagsordenspunkter til beslutning 

 

2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 7. januar 2014 

Det udsendte protokollat blev godkendt. 

 

3. Dagsorden for fællesrådsmødet den 20. marts 2014 

Niels Ole Krogh mente, at fællesrådsmøderne principielt skulle udformes, så de var mere 

interessante. Det er ikke nødvendigt med et foredrag hver gang, men f.eks. musikalske indslag 

kunne måske bidrage til, at flere fællesrådsmedlemmer følte sig fristet til at deltage i møderne. 

Niels Ole Krogh foreslog, at emnet forældredemokrati tilføjes til dagsordenen, netop fordi vi 

er i et valgår. 

 

Styrelsesmedlemmerne bifaldt Niels Ole Kroghs forslag. Dagsordenen suppleres med emnet 

forældredemokrati. 
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4. Kursusdag for Skoleforeningens Styrelse 

Niels Ole Krogh henviste til det udsendte bilag og påpegede, at forslaget var resultatet af 

drøftelserne i arbejdsgruppen. Han mente, at det var nødvendigt at tilbyde et kursus meget 

hurtigt efter, at den nye Styrelse er blevet valgt. Kurset vil kvalificere de nye 

styrelsesmedlemmer til arbejdet og det ønskes gennemført ved hjælp af nuværende 

styrelsesmedlemmer i samarbejde med Direktionen. 

 

Åse Jørgensen understøttede forslaget. Kurset bør også omfatte Skoleforeningens regnskab, 

budget, eventuelle visioner og en midtvejsrapport. 

 

Niko Møller udtalte, at det tager sin tid at komme ind i arbejdet, og at et kursus derfor vil 

være gavnligt for de nye styrelsesmedlemmer. 

 

Per Gildberg understregede, at de nuværende styrelsesmedlemmer har et ansvar for at bakke 

op om forslaget. Det kan ikke udelukkende være administrationens opgave. 

 

Michael Martensen var sikker på, at det vil lykkes og henviste til den store interesse 

deltagerne havde vist på temadagen.  

 

Styrelsen besluttede enstemmigt at arrangere et kursus for de nye styrelsesmedlemmer. 

 

5. Personalets sygedage 

Thede Boysen henviste til det udsendte bilag. En oversigt over personalets sygedage ville 

afspejle trivslen på arbejdspladsen og give Styrelsen mere information om arbejdssituationen. 

 

Michael Otten mente, at emnerne hyppighedsfordelingen af de samlede sygedage per 

institution og hyppighedsfordelingen af sygdomme per sygdomstilfælde var meget følsomme 

emner. Forslaget skal skærpes og kræver herefter en juridisk gennemgang inden en 

afstemning i Styrelsen. 

 

Anders Molt Ipsen supplerede med, at forslaget også kræver en aftale med Driftsrådet. og at 

der skal tages højde for persondatasikkerheden. Desuden skal der tages særlig hensyn til de 

små institutioner. Skoleforeningen agerer allerede nu i forbindelse med BEM-samtaler. 

Anders Molt Ipsen anbefalede at afvente resultatet af datasikkerhedsaftalen og herefter vende 

tilbage til sagen. 

 

Thede Boysen udtalte, at Styrelsen generelt burde tilkendegive, om  de understøtter forslaget, 

eller om det skal forkastes. 

 

Michael Otten mente, at Styrelsen ikke har behov for en opstilling. For ham at se hører emnet 

med til den almindelige drift og er dermed hjemmehørende i administrationen. 

 

Per Gildberg kunne ikke se nogen problemer, så længe en opstilling er anonymiseret. 

 

Michael Martensen sagde, at Styrelsen på baggrund af deres arbejdsgiverfunktion har en 

forpligtelse til at holde sig orienteret om personalets sygedage. 

 

Åse Jørgensen understøttede Michael Ottens udsagn om, at emnet hyppighedsfordelingen 

kunne volde problemer, især på de små institutioner. Samtidig syntes hun, at Styrelsen har en 

forpligtelse over for medarbejderne. Umiddelbart tenderede hun til Anders Molt Ipsen forslag 

om at afvente. 
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Michael Otten frygtede, at medarbejderne ville opfatte det negativt, når der gås videre med 

sagen. Har styrelsesmedlemmerne en interesse i at vide, hvordan personalet trives på deres 

arbejdsplads, burde der afsættes tid til samtaler, som også Driftsrådet skal inviteres til. 

 

Olaf Runz gjorde opmærksom på, at Skoleforeningen har en aftale med Driftsrådet om BEM-

samtaler. Har en medarbejder i løbet af 12 måneder været syg i 46 dage modtager de et tilbud 

om en samtale. 

 

Per Gildberg bad om styrelsesmedlemmernes tilkendegivelse, om de kunne tilslutte sig Thede 

Boysens forslag. Afstemningen gav følgende resultat: 

2 ja-stemmer 

8 nej-stemmer 

1 afholdelse 

 

Per Gildberg foreslog, at Styrelsen skulle afvente en aftale med Driftsrådet for derefter at 

fremlægge et nyt oplæg. 

 

Styrelsesmedlemmer gik enstemmigt ind for Per Gildbergs forslag. 

 

Dagsordenspunkter til orientering 

 

6. Ansøgning om nybygning af en børnehave ved Satrup Danske Skole 

Anders Molt Ipsen henviste til Styrelsens besøg i Midtangel i august 2013, hvor der havde 

været mulighed for at se på faciliteterne. Under besøget var der fremkommet et ønske om at 

flytte Hostrup Børnehave til Satrup, og Skoleforeningen havde nu modtaget en officiel 

ansøgning. Anders Molt Ipsen bad Styrelsen om at tilkendegive, om der skal arbejdes videre 

med sagen. Hertil er det nødvendigt at inddrage de øvrige foreninger fra starten for at nå frem 

til en konklusion. 

 

Udo Jessen syntes, at det var et godt forslag. Det er vigtigt at informere de øvrige foreninger 

så hurtigt som muligt. 

 

Niels Ole Krogh savnede informationer om, hvordan projektet ligger i forhold til 

Skoleforeningens økonomi. Muligvis vil der være store behov andre steder. 

 

Anders Molt Ipsen svarede, at der ligger mange scenarier i sagen. Det er svært at fremlægge 

et endeligt beslutningsoplæg, inden man har et fælles udgangspunkt. Den politiske opbakning 

til en nærmere undersøgelse skal være i orden, inden der udarbejdes et beslutningsoplæg. 

 

Michael Otten udtalte, at samarbejdsrådet skal have et konkret svar. De søger om en løsning. 

 

Birgit Messerschmidt understregede, at det er vigtigt at tage med, at ikke alle børn, der 

tilmeldes, kan optages. 

 

Michaela Bumann støttede ansøgningen. Skolen og børnehaven ville få et tættere samarbejde 

og børnene kunne undgå kørsel. 

 

Thede Boysen gav udtryk for, at han savnede relevante informationer, inden han kunne tage 

stilling til ansøgningen. 

 

Niels Ole Krogh bad om, at der til næste møde fremlægges en oversigt over de projekter, der 

er søgt om. 
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Anders Molt Ipsen sagde, at det vil blive en længere proces, når de øvrige foreninger skal 

involveres.   

 

Thede Boysen bemærkede, at punktet skulle være opført i dagsordenen til beslutning, hvis der 

forventes en tendensbeslutning. 

 

Per Gildberg konkludere, at Direktionen kan tage sagen op og undersøge muligheden for at 

flytte Hostrup Børnehave til Satrup. 

 

7. Meddelelser 

Anders Molt Ipsen meddelte, at 

 Skoleforeningens miljø- og energiudvalg i 2015 afholder en miljødag. Mere herom på et 

senere tidspunkt 

 der blandt Skoleforeningens driftsråd stadigvæk er uenighed om en ny struktur. De seneste 

forligsforhandlinger er strandet, og vi er i den situation, at A. P. Møller Skolen og 

Duborg-Skolen har oprettet driftsråd for alle medarbejdergrupper i institutionerne. Herved 

er der opstået en dobbeltstruktur. Forhåbentlig indkaldes til nye forligsmøder hurtigst. 

 

Birgit Messerschmidt meddelte, at 

 der er rejsegilde for Oksevejens Vuggestue fredag den 14. marts 2014 kl. 14.00. Samtidig 

meddelte hun, at 42 børn står på ventelisten, mens der kun står 20 pladser til rådighed. 

 

Udo Jessen meddelte, at 

 han og Olaf Runz den 22. januar 2014 i landdagen havde overværet afstemningen af den 

nye skolelov. Det var godt, at Skoleforeningen havde været repræsenteret. 

 

8. Eventuelt 

Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 

 

 

 

 

Formanden sluttede mødet. 

 


