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      13.10.2014 

       AMI/Oe 

                                                                                                                                                        

 

 

 
Protokollat 
over styrelsesmødet mandag den 6. oktober 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 1. september 2014 
3.      Valg af Skoleforeningens repræsentanter i udvalg og bestyrelser 
4.      Kursus for forældrevalgte medlemmer i samarbejds- og fællesråd. Rettigheder og pligter, 
         som det fremgår af Skoleforeningens vedtægter og regler for samarbejdsråd 
5.      Kursus for Skoleforeningens Styrelse 
6.      Information til Styrelsen fra formandskab/direktion 
7.      Underskriftsindsamling til fordel for oprettelse af stillinger med skolesocialmedarbejdere 
8.      Meddelelser 
9.      Eventuelt 
 

 
Per Gildberg bød de fremmødte velkommen. 
 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 1. september 2014 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Valg af Skoleforeningens repræsentanter i udvalg og bestyrelser 
Per Gildberg henviste til det udsendte bilag. Herefter blev styrelsesmedlemmerne informeret om 
arbejdet i de enkelte udvalg. 
 
Fordelingen af udvalgsposter gav følgende resultat: 
 



 

Styrelsesprotokollat – 6.10.2014 
Side 2 af 5 

 

Heldagsskoleudvalget: Per Gildberg, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Søren Harnow 
Klausen, Niels Ole Krogh, Michael Sørensen. Fra administrationen: Anders Molt Ipsen og en eller to 
yderligere repræsentanter, som skal udpeges endnu. 
 
Arbejdsgruppe skoledistriktsgrænser: Lars Petersen, Udo Jessen, Michael Otten, Michael Sørensen, 
Jytte Nickelsen. Fra administrationen: Uwe Prühs. 
Styrelsen blev enige om, at udvalgets navn skal udvides til også at omfatte fællesskolernes 
distriktsgrænser. Ny betegnelse er således: Arbejdsgruppe skole- og fællesskoledistriktsgrænser. 
 
Fokus redaktionen: Udo Jessen og Niels Ole Krogh. Fra administrationen: Anders Molt Ipsen 
 
Energi- og miljøudvalg: Per Gildberg og Niels Ole Krogh. 
 
Feriebørnskomitéudvalg: Michael Sørensen og Per Gildberg. Fra administrationen: Eberhard von 
Oettingen. 
 
Landesschulbeirat: Birgit Jürgensen-Schumacher og Udo Jessen som suppleant. 
 
Jaruplund Højskoles bestyrelse: Niels Ole Krogh. 
 
Ladelund Ungdomsskoles samarbejdsråd: Lars Petersen og Sieke Peters.  
 
Ungdomskollegiets bestyrelse: Lars Petersen. 
 
FUEV, Sprogpagten, Rammekonventionen: Udo Jessen og Søren Harnow Klausen. Fra 
administrationen: Olaf Runz og Jørgen Kühl. 
 
Dansk Centralbiblioteks bestyrelse: André Pastorff 
 
Sundhedsrådet: Michaela Bumann, Jytte Nickelsen, Lars Petersen, Per Gildberg, Randi Kuhnt. 
Per Gildberg spørger Åse Jørgensen og Anneliese Schäfer, om de er villige til at fortsætte som 
Skoleforeningens repræsentanter i Sundhedsrådet.  
 
Voksenundervisningsnævnet:  Niels Ole Krogh og Jytte Nickelsen. 
 
Studieafdelingens Tilsynsråd: Olaf Runz. 
 
Udvalget vedr. undervisningsdifferentiering: Birgit Jürgensen-Schumacher, Udo Jessen, Michael 
Otten, Michael Sørensen, Michaela Bumann. Fra administrationen: Anders Molt Ipsen og yderligere 
én repræsentant, som skal udpeges endnu. 
 
4. Kursus for forældrevalgte medlemmer i samarbejds- og fællesråd. Rettigheder og pligter, som 
det fremgår af  Skoleforeningens vedtægter og regler for samarbejdsråd 
Per Gildberg henviste til det udsendte bilag. 
 
Udo Jessen supplerede med, at der på de regionale fællesrådsmøder havde været stor opbakning til, 
at møderne vedr.  samarbejdsråds- og fællesrådsmedlemmernes rettigheder og pligter skulle 
afholdes som decentrale møder, og at en temadag arrangeres som et særskilt arrangement. 
 
Niels Ole Krogh udtalte, at der var gode argumenter for at afholde to arrangementer. Det nærmere 
indhold lægges i hænderne på en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe bestående af styrelses-
medlemmer og medarbejdere fra administrationen. 
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Udo Jessen foreslog, at den kommende arbejdsgruppe efter styrelsesmødet aftaler et første 
arbejdsmøde. Datoen for afholdelsen af temadagen kan af tidsmæssige grunde først lægges efter 
påskeferien i 2015. 
 
Styrelsen nedsatte et arbejdsudvalg bestående af Udo Jessen, Niels Ole Krogh, Birgit Jürgensen-
Schumacher og medlemmer af forvaltningen, som skal udpeges endnu. 
 
5. Kursus for Skoleforeningens Styrelse 
Niels Ole Krogh henviste til det udsendte bilag. Det er af stor betydning, at Styrelsen bliver grundigt 
informeret om sine beføjelser, og indenfor hvilke rammer Styrelsen træffer sine beslutninger. 
 
Udo Jessen understøttede Niels Ole Kroghs udsagn og foreslog, at kursusdagen afholdes som et 
dagsmøde, da dagsordenen er ret omfangsrigt. 
 
Michael Otten bad om, at Skoleforeningens regnskab og budget medtages i dagsordenen. 
 
Jytte Nickelsen spurgte, om emnerne, der skal behandles på en kursusdag, ikke stykvis kunne 
integreres i styrelsesmøderne. 
 
Niels Ole Krogh sagde, at styrelsesmødernes dagsorden var langt og tungt i forvejen. Han gik ind for, 
at kursusdagen afholdes særskilt. 
 
Udo Jessen konkluderede, at formandskabet og Direktionen finder frem til konkrete datoforslag, som 
udsendes til styrelsesmedlemmerne. Dagsordenspunktet tages op igen på styrelsesmødet den 13. 
november 2014. 
 
6. Information til Styrelsen fra formandskab/direktion 
Per Gildberg foreslog, at dagsordenspunktet udsættes til det næste styrelsesmøde, således at det 
kommende formandskab kunne tage stilling hertil. 
 
Jytte Nickelsen understøttede Per Gildbergs udsagn. 
 
André Pastorff spurgte, om det var reglen, at der skrives referater fra møderne i formandskabet.  
 
Per Gildberg udtalte, at ingen havde overskud til at skrive referater fra møder hhv. samtaler i 
formandskabet.  
 
Anders Molt Ipsen sagde, at Direktionen gjorde sig stor umage med at informere 
styrelsesmedlemmerne om vigtige emner per mail hurtigst muligt. Møderne i formandskabet handler 
for det meste om, hvem der deltager i hvilke arrangementer og har ingen fast dagsorden. 
Niels Ole Krogh udtalte, at hans forslag byggede på, at han vil være så oplyst som muligt for at kunne 
reagere hurtigt. 
 
Jytte Nickelsen følte sig godt informeret af både formandskab og Direktionen. Når Niels Ole Krogh 
ikke følte det samme, burde han klart tale ud. 
 
Niels Ole Krogh svarede, at han i den sidste valgperiode ofte havde følt, at noget gik tabt, og at 
formandskabet tilbageholdt noget for Styrelsen. 
 
Udo Jessen foreslog muligheden for at udsende ugentlige info-breve. 
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André Pastorff informerede om, at Centralbiblioteket udsender referater fra deres 
formandskabsmøder. Han støttede Udo Jessens forslag om at udsende info-breve. Muligvis kunne 
det medføre, at styrelsesmøderne ikke blev for lange. 
 
Lars Petersen følte sig også godt informeret. Tingene kommer tidsnær og han følte ikke, at der blev 
tibageholdt noget. Måske var det en mulighed at dele dagsordenspunktet ”Meddelelser” op i a) 
Meddelelser og b) Meddelelser fra formandskabet. 
 
Per Gildberg fastholdt, at det nye formandskab skal have mulighed for at drøfte emnet først. 
 
Niels Ole Krogh bad om, at dagsordenspunktet tages op til fornyet drøftelse på det kommende 
styrelsesmøde. 
 
Dagsordenspunkter til orientering, drøftelse og evt. beslutning 
 
7. Underskriftsindsamling til fordel for oprettelse af stillinger med skolesocialmedarbejdere 
Anders Molt Ipsen informerede om, at Skoleforeningen fra forældre havde modtaget 272 
underskrifter med opfordring til, at vi ansætter flere skolesocialmedarbejdere.  Indtil nu har 
Skoleforeningen fået del i ”Bildungs- und Teilhabepaket”-midler til skolesocialarbejde, mens 
Skoleforeningen har været udelukket fra delstatens midler til samme. Vi er utilfredse med, at 
delstatens midler ikke kommer vores børn til gode.  Skoleforeningen har derfor rettet henvendelse til 
SSW og fået det svar, at problemet er kendt, og at man er i gang med at finde en løsning, der skal 
sikre ligestilling af de danske skoler.  
 
Udo Jessen håbede, at der på et tidspunkt ville være råd til, at alle vore skoler kunne få gavn af 
skolesocialmedarbejdere. 
 
8. Meddelelser 
Per Gildberg meddelte, at  

 der havde været næsten 100 procent fremmøde til Flensborg bys regionale fællesrådsmøde. På 
mødet var der blandt andet blevet drøftet, om de regionale møder fremover skulle afholdes hver 
for sig, så der var mulighed for at tale om mere lokale problemer 

 formandskabet havde haft et møde med repræsentanter fra Friisk Foriining den 1. oktober 2014 
ang. oprettelse af frisisk undervisning på vore skoler 

 formandskabet den 3. oktober 2014 havde deltaget i et møde med Grænseforeningens formand, 
Mette Bock, for at konkretisere et kommende samarbejde. 

 
Udo Jessen meddelte, at 

 han havde deltaget i budgetforhandlingerne med Sydslesvigudvalget den 24. september 2014 

 han havde deltaget i ” Bytte viden café” på  A. P. Møller Skolen den 25. september 2014. Et 
fantastisk arrangement 

 han havde afholdt sit regionale fællesrådsmøde den 25. september 2014 

 han, sammen med Michaela Bumann og repræsentanter fra Direktionen, havde set på de nye 
vuggestuer i Slesvig den 28. september 2014.  

 
Anders Molt Ipsen meddelte, at 

 det fastlagte fællesrådsmøde den 15. oktober 2015 igen ville komme til at ligge i øernes 
efterårsferie og foreslog, at mødet flyttes til den 8. oktober 2015 

 licitationen for Gustav Johannsen-Skolen næsten er gennemført og ligger inden for rammerne. 
Der regnes med, at projektet kan sættes i gang efter efterårsferien. 

 



 

Styrelsesprotokollat – 6.10.2014 
Side 5 af 5 

 

Jytte Nickelsen foreslog at fastlægge datoer for møder med repræsentanter fra de øvrige foreninger. 
Disse møder kunne finde sted i starten af styrelsesmøderne. 
 
9. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
 
Formanden sluttede mødet. 

 


