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Protokollat 
over styrelsesmødet mandag den 15. december 2014 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede:  
Jytte Nickelsen, 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 
 
Afbud:  
Søren Harnow Klausen, Per Gildberg, André Pastorff 
 
Desuden til stede:  
Til dagsordenspunkt 2:  
Fra Friisk Foriining: Bahne Bahnsen og Christiane Bodenhagen 
Fra SSW: Flemming Meyer 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Ansøgning fra Friisk Foriining og SSW om styrkelsen af frisisk undervisning i de danske 
         skoler i Nordfrisland 
3.      Forslag til dato for Temadagen 2015: Lørdag den 7. november 2015 
4.      Meddelelser 
5.      Eventuelt 

 
 

 
Udo Jessen bød de fremmødte velkommen. 
 
Styrelsesmedlem Lars Petersen blev valgt til ordstyrer. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og drøftelse 
 
2. Ansøgning fra Friisk Foriining og SSW om styrkelsen af frisisk undervisning i de danske 
skoler i Nordfrisland 
Udo Jessen bød repræsentanterne fra Friisk Foriining og SSW velkommen, og kom herefter med 
følgende bemærkninger vedr. Friisk Foriinings ønsker hhv. krav til Skoleforeningen: 
Når Friisk Foriining taler/skriver om ”frisere”, så kan der for Dansk Skoleforening kun være tale om de 
med Skoleforeningen samarbejdende dansk/frisisk sindede frisere, som er medlemmer i Friisk 
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Foriining (ca. 600 medlemmer). Det er her, og kun her, Dansk Skoleforening har målgruppen og ikke i 
antal af alle indbyggere i Nordfrisland.  
 
Faktuelt kan det siges, at i indeværende skoleår 2014/15 modtager 98 ud af i alt 1174 elever på 1. - 
10. klassetrin på de danske skoler i Nordfrisland undervisning i frisisk, og det er 8,35 %. På de 
offentlige skoler får 827 elever, hvilket svarer til 6,07 %, undervisning i frisisk. Fra 1. - 4. klassetrin på 
de danske skoler får 14,04 % af eleverne frisisk undervisning, mens det på de tyske skoler er 11,96 %. 
Fra 5. - 10. klassetrin er det 4,74 % af de danske elever og 1,16 % af de tyske elever. Udover de 98 
elever har Skoleforeningen frisiske legestuer i daginstitutionerne i Risum og Bredsted med i alt 32 
børn. 
 
Dette positive resultat er opnået ved motivation og i dialog med forældrene. Jeg mener helt bestemt, 
at Skoleforeningen på det mindretalspolitiske område har været og er meget imødekommende. 
Yderligere kan fastholdes, at Skoleforeningen altid har været åben for et samarbejde med Friisk 
Foriining og deres ønsker. Det er og har i mange år været Skoleforeningens holdning, at alle forældre, 
der ønsker frisiskundervisning til deres børn, får deres ønske opfyldt. Skoleforeningen stiller timer til 
rådighed uanset, hvor mange elever, der er tilmeldt undervisningen. I de offentlige skoler er der et 
krav om mindst 12 elever. Skoleforeningen har skabt nye muligheder for frisiske tiltag med indførslen 
af heldagsskolen. Også her tilbydes timer, hvis det er ønsket af forældrene. 
 
Hvis vi skal fortsætte denne positive udvikling betyder det, at vi skal igangsætte nye initiativer og gå i 
dialog med samarbejdsråd og forældre. Derfor tilbyder Skoleforeningen, sammen med 
repræsentanter fra Friisk Foriining at tage ud på de danske skoler i Nordfrisland for at tale om 
muligheden for at etablere undervisning i frisisk på 3. klassetrin. Dette tilbud ligger helt på linje med 
Renate Schnack, som på det seneste samrådsmøde flere gange argumenterede med, at al forandring 
på området begynder med at overbevise, skabe bevidsthed, motivere og argumentere over for 
forældre og samarbejdsråd på skolerne. 
 
Alle forandringer ved Skoleforeningen er igennem de seneste årtier kun sket ved, at vi direkte har talt 
med forældrene om eventuelle nye tiltag. Demokratiske beslutninger blev taget med baggrund i 
mange møder, hvor Skoleforeningen argumenterede for sagen. Det er Skoleforeningens 
demokratiforståelse, at forældrene skal have et valg der, hvor det er muligt. 
 
Bahne Bahnsen takkede formanden for det fremlagte og kom herefter med en historisk gennemgang 
af frisernes historie, og hvordan de er organiseret. Bahne Bahnsen udtalte, at friserne ikke har behov 
for sporadisk frisisk undervisning, men for systematisk, vedvarende undervisning fra 1. klasse til og 
med 13. årgang.  
 
Christiane Bodenhagen informerede om undervisningen i frisisk på Bredsted Danske Skole. 33 elever 
deltager i undervisningen, der er bygget op omkring en frisisk kalender og tager udgangspunkt i 
hverdagssituationer, der gør det nemt at motivere eleverne.  
 
Anders Molt Ipsen  henviste til, at Skoleforeningens timefordelingsplan fra 4. klasse er fyldt ud. Hvis 
undervisning i frisisk bliver obligatorisk fra 1. klasse til studentereksamen, må andre fag reduceres 
tilsvarende.  En løsning på problemet kunne være, at  frisisk bliver et valgfag eller en aktivitet i 
forbindelse med heldagsskolen. 
 
Christiane Bodenhagen foreslog, at der kunne undervises i frisisk i de kreative fag. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at det forudsætter en vedtægtsændring, da  det i Skoleforeningens 
vedtægter er nedfældet, at undervisningssproget er dansk. 
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Niels Ole Krogh mente, at Skoleforeningen burde give friserne en positiv særbehandling og bakke op 
om deres kultur, som er en væsentlig del af Sydslesvig. 
 
Udo Jessen afsluttede med endnu engang at fremhæve, at Skoleforeningen er meget åben og aktiv 
vil bidrage til at finde en løsning, bl.a. ved i fællesskab at besøge alle danske skoler i Nordfrisland for 
sammen med de lokale samarbejdsråd at drøfte mulighederne for at indføre eller udvide frisisk 
undervisning.  Udo Jessen takkede gæsterne for deres fremmøde. 
 
3. Forslag til dato for Temadagen 2015: Lørdag den 7. november 2015 
Udo Jessen informerede styrelsesmedlemmerne om, at den planlagte temadag i 2015 på grund af 
forberedelsestiden og andre fastlagte arrangementer tidligst kan finde sted lørdag den 7. november. 
 
Niels Ole Krogh syntes, at det var meget sent i betragtning af, at emnet er forældredemokrati, og at 
de nuværende samarbejdsråds- og fællesrådsmedlemmer har været aktiv i valgperioden i næsten 
halvandet år. Han gik ind for, at temadagen afholdes inden sommerferien. 
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at der i 2014 var blevet afholdt i alt 31 møder med deltagelse af 
samarbejdsråds- og fællessrådsmedlemmer, så der gøres meget for den kreds. 
 
Michael Otten mente, at temadage generelt burde afholdes i januar eller februar måned, så de 
mindst kolliderer med ferier, jul m.m. Han foreslog derfor, at temadagen rykkes til 2016. 
 
Ordstyreren satte Michael Ottens forslag til afstemning: 
2 styrelsesmedlemmer gik ind for at fastholde den foreslåede dato den 7. november 2015 
7 styrelsesmedlemmer gik ind for, at temadagen afholdes i foråret 2016. 
 
4. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 

 han havde deltaget i TV-Syds høring den 11. december 2014 på A. P. Møller Skolen. 
 
Anders Molt Ipsen meddelte, at 

 resultaterne for gruppelæseprøver i 2014 er udsendt. Status fastholdes 

 Dansk Kirke i Sydslesvig har sendt en ansøgning om at måtte leje lokaler i Tivoli-bygningen. 
Emnet konkretiseres på et senere tidspunkt. 

 
5. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 

 


