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Protokollat 
over styrelsesmødet mandag den 1. september 2014 kl. 17.30 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, 
Michaela Bumann, Michael Otten, Michael Sørensen, Udo Jessen, Lars Petersen, Birgit Jürgensen-
Schumacher, Sieke Peters, Anders Molt Ipsen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit Messerschmidt, Ilka 
Börner, Dirk Clausen samt konsul Henrik Hansen 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 2. juli 2014 
3.      Dagsorden for fællesrådsmødet den 9. oktober 2014 
4.      Navngivning af vuggestuen ved Ringvejen i Flensborg, af vuggestuen ved Berender Redder  
          i Slesvig og af vuggestuen i Erikstr. i Slesvig  
5.      Karaktergivning i grundskolen 
6.      Meddelelser 
7.      Eventuelt 
 
 
 

Udo Jessen bød de fremmødte velkommen med en særlig velkomst til de nye styrelsesmedlemmer. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 2. juli 2014 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Dagsorden for fællesrådsmødet den 9. oktober 2014 
Anders Molt Ipsen motiverede en del af de foreslåede dagsordenspunkter herunder ”Karaktergivning 
i grundskolen”, hvor beslutningskompetencen ligger ved Fællesrådet, emnet ”Sprog og læsning” med 
en relevant orientering om det, der sker i det kommende års tid samt efter opfordring fra flere 
forældre ”Orientering om den nye skolelovs bestemmelser vedr. indre og ydre differentiering”. 
 
Lars Petersen meddelte, at han havde modtaget to opringninger fra fællesrådsmedlemmerne på Sild, 
der var skuffede over, at fællesrådsmødet den 9. oktober 2014 ligger midt i øens efterårsferie. De 
havde bedt om, at der tages højde for øens ferietider fremover. 
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Per Gildberg underrettede Styrelsen om, at han ikke stiller op som formand i den kommende 
valgperiode. Han foreslog Udo Jessen som formand og Birgit Jürgensen-Schumacher som 
næstformand og opfordrede Styrelsen til at tilslutte sig forslaget. 
 
Søren Harnow Klausen spurgte, om dagsordenspunkt 9 ”Orientering om den nye skolelovs 
bestemmelser vedr. ydre og indre differentiering i fællesskolens 7. - 10. klassetrin” kunne udvides til 
også at omfatte en generel orientering om differentieringsområdet. 
 
Anders Molt Ipsen gik ind for Søren Harnow Klausens ønske. 
 
Niels Ole Krogh udtalte, at dagsordenen var meget omfattende. Måske skulle der undværes et punkt 
for at få grundige drøftelser. 
 
Udo Jessen delte ikke Niels Ole Kroghs udtalelse. Alle punkter er lige vigtige og alle skal drøftes. 
 
Anders Molt Ipsen understøttede Udo Jessens udsagn. Emnet ”Sprog og læsning” har været 
efterspurgt i lang tid og bør medtages.  
 
André Pastorff gjorde opmærksom på, at der ikke var planlagt underholdning i starten af mødet. 
Derfor skulle det være muligt, at alle dagsordenspunkter kan behandles. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt det udsendte udkast til dagsorden. 
 
4. Navngivning af vuggestuen ved Ringvejen i Flensborg, af vuggestuen ved Berender Redder i 
Slesvig og af vuggestuen i Erikstr. i Slesvig 
Birgit Messerschmidt gennemgik og kommenterede det udsendte bilag. Ringvejens Vuggestue er 
udelukkende beregnet til optagelse af vuggestuebørn, og der anbefales derfor valget af ordet 
vuggestue. Karlsson Vuggesstue er ligeledes udelukkende beregnet til optagelse af vuggestuebørn. 
Den geografiske henvisning anbefales på grund af placeringen og relationen til skandinavisk 
børnelitteratur i nybyggerkvarteret Behrender Redder. Frederiksberg Daginstitution er beregnet til 
optagelse af børn i vuggestue- og børnehavealderen. Derfor anbefales valget af ordet daginstitution. 
Den geografiske henvisning til bydelen Frederiksberg anbefales fremfor Erikgades daginstitution. 
 
Udo Jessen meddelte, at han havde modtaget en opringning fra en person i Slesvig, der havde 
foreslået, at den nye vuggestue i Erikgade skulle hedde H.C. Andersen Børnehaven. 
 
Birgit Messerschmidt orienterede om, at børnehaven i Bydelsdorf allerede har navnet H.C. Andersen 
Børnehaven. Et nyt navn skal gerne relatere til området. 
 
Niels Ole Krogh mente, at Frederiksberg Daginstitution lyder meget formelt og foreslog, at 
institutionen kommer til at hedde Frederiksberg Børnehus. 
 
Jytte Nickelsen ville gerne have oplyst, om der findes en plan for, hvordan de nye institutioner skal 
hedde, så man kan se, hvilke årgange de dækker. 
 
Birgit Messerschmidt svarede, at der ikke findes nogen plan. 
 
André Pastorff støttede Niels Ole Kroghs forslag. Børnehus lyder godt. 
 
Anders Molt Ipsen spurgte, om man så ikke kunne tro, at det også omfatter et fritidshjem. 
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Birgit Messerschmidt var af den opfattelse at ordet børnehus ville skabe forvirring. Daginstitution er 
en normal betegnelse. Mange institutioner har interne navne, som f.eks. smørblomst eller 
mælkebøtte. 
 
Anders Molt Ipsen foreslog, at styrelsesmedlemmerne godkendte navnet Ringvejens Vuggestue og 
Karlsson Vuggestue og at en afgørelse vedr. daginstitutionen i Erikgade udskydes. 
 
Uwe Prühs henviste til, at begrebet ”daginstitutioner” bruges i Skoleforeningens vedtægter. 
 
Udo Jessen satte følgende forslag til afstemning: Styrelsesmedlemmerne godkender navngivningen 
af Ringvejens Vuggestue og Karlsson Vuggestue og navngivningen af vuggestuen i Erikgade tages op 
på et senere tidspunkt.   
 
Styrelsen gik enstemmigt ind for Udo Jessens forslag. 
 
Dagsordenspunkter til orientering, drøftelse og evt. beslutning 
 
5. Karaktergivning i grundskolen 
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og informerede styrelsesmedlemmerne om, at 
Fællesrådet i henhold til de nye karaktergivningsbestemmelser skal tage stilling til, om bedømmelsen 
af eleverne på 4. klassetrin skal finde sted ved hjælp af en skriftlig udtalelse, eller om der fortsat skal 
gives karakter, der suppleres med en skriftlig udtalelse om elevens udvikling. Skoleforeningen vil 
lægge op til en beslutning om, at der vælges karakter eller udtalelse. Det foreslås, at emnet drøftes 
på de kommende regionale fællesrådsmøder.  
 
Uwe Prühs orienterede om, at den nye ”Gemeinschaftsschulverordnung” vil blive forelagt Styrelsen 
på et senere tidspunkt, da den først griber fra 1. august 2015. 
 
6. Meddelelser 
Anders Molt Ipsen mindede styrelsesmedlemmerne om deres tilbagemelding angående deltagelsen i 
besigtigelsesturen den 13. september 2014. Desuden mindede han om, at en dagsorden for de 
kommende regionale fællesrådsmøder indsendes til centralforvaltningen i god tid. 
 
Olaf Runz orienterede om en henvendelse fra Flensborg by, der har opfordret Skoleforeningen til at 
deltage i et pilotprojekt omhandlende en udvidet helbredsundersøgelse for alle børn på 3. klassetrin. 
Dansk Sundhedstjeneste er orienteret og vil gerne gå ind i projektet. Skoleforeningen vil nu 
henvende sig til samarbejdsrådene og meddele, at vi vil understøtte projektet og bede om deres 
accept. 
 
Udo Jessen meddelte, at alle styrelsesmedlemmer er inviteret til ”Rundt om 1864 - en dag i felten”, 
der afholdes på Danevirke den 10. september 2014 og til  en ”Bytte Viden Café” på A. P. Møller 
Skolen den 25. september 2014.  
 
7. Eventuelt 
Niels Ole Krogh orienterede om, at det nedsatte udvalg, der skulle planlægge en forældrelørdag, er 
kommet i tvivl om emnet forældredemokrati er det rigtige program. Udvalget går mere ind for at 
holde fast i den succesfulde form med afholdelser af workshops. Emnet skal på dagsordenen igen for 
at blive godkendt. 
 
Anders Molt Ipsen understregede, at Skoleforeningen har en forpligtigelse til at tage 
forældredemokrati op, så forældre kender til deres rettigheder og indflydelsesmuligheder. 
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Udo Jessen foreslog, at emnet tages op på det kommende styrelsesmøde, og at der her muligvis skal 
nedsættes et udvalg. 
 
 
Næstformanden sluttede mødet. 
 

 


