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Anders Molt Ipsen 

Beslutningsoplæg til dagsordenspunkt 3.: ”Status vedr. frisisk undervisning”. 
 

Styrelsesmøde den 4. juni 2015  
 
Sagsforholdet (hvad drejer sagen sig om) 
Som opfølgning på Styrelsens tidligere beslutning om at fremme muligheden for frisisk under- 
visning i Nordfrisland fremlægges status af de tilbagemeldinger Skoleforeningen har modtaget 
fra skolerne i Nordfrisland. Af vedlagte skema fremgår det, hvor mange elever, der har et ønske 
om at modtage frisisk undervisning i det kommende skoleår.   
 
Indstilling (hvem indstiller og hvad skal Styrelsen tage stilling til) 
Direktionen indstiller, at der kan oprettes hold til frisisk undervisning under forudsætning af, at 
holdstørrelsen udgør mindst 6 elever. 

 
Økonomi (hvilke økonomiske og evt. personalemæssige konsekvenser indebærer forslaget) 
Resursetildelingen gives inden for gældende budgetramme. 
 
Koordinering/afstemning (hvilke andre instanser har været og skal evt. inddrages i sagen) 
Oprettelse af hold finder sted i et samarbejde mellem de enkelte skoler og Skolekontoret. 
 
Baggrund (uddybning af baggrund og evt. bilag) 
Se ovenfor. 
 
Beslutningsoplægget er udarbejdet af 



 
 
 
  Flensborg, den 27. maj 2015 

 

Frisisk undervisning 
 
 

Skole Ønsker undervisning i frisisk  
i 3. klasse 

Lærer 

Bredsted Danske Skole 
 

Skoleåret 2015-16: 
• Skolen får tildelt 4 ugtl. ekstra 
    timer 
• 1 time til 1. - 3. klasse - 8 ud af 
    45 mulige 
• 1 time til 4. - 6. klasse - 10 ud 
    af 36 mulige 
• 1 time til 7. - 8. klasse - 7 ud af 
    36 mulige 
• 1 time frisisk musik - 6 ud af 25 
    mulige 
• Timerne er ud over den 
    normale timefordelingsplan 
 

Christiane Bodenhagen 
Christel Petersen 

Vesterland-Kejtum Danske Skole 
 

Skoleåret 2015-2016: 
•  Alle 30 elever på 1. - 3.   
    klassetrin deltager obligatorisk  
    i frisiskundervisningen. 
• 2 timer til 1. og 2. klasse - i alt 
   12 elever 
• 1 time til 3. klasse - 18 elever 
• Timerne er ud over den 
   normale timefordelingsplan 
 

Maike Hauschildt 

Risum Skole/Risem Schölj Skoleåret 2015-16: 
• Skolen får tildelt 3 ugtl. ekstra   
   timer til frisisk (de anvender 4 
   timer pr. uge i alt, idet 1 time 
   tages fra deres normale 
   bevilling) samt 2 ugtl. ekstra 
   timer til frisisk legekreds i 
   børnehaven 
• 1 time til 1. og 2. klasse - alle 
   10 elever deltager 
• 1 time til 3. og 4. klasse - alle 
   14 elever deltager 

De sædvanlige undervisere 



• 2 timer til 5. - 8. klasse - alle 8 
   elever deltager 
•2 timer til legekredsen - alle 20 
   børn deltager 
• Timerne er i 1. og 2. klasse ud 
   over den mormale 
   timefordelingsplan. I 5. - 8. 
   klasse er de integreret 
 

 
 
 

Ladelund-Tinningsted Danske 
Skole 
 

Ingen behov  

Vidingherreds Danske Skole 
 

Ingen behov  

Vyk Danske Skole 
 

1 elev  

Bavnehøj-Skolen 
 

2 interesserede  

Nibøl Danske Skole 2 interesserede 
 

 

Hans Helgesen-Skolen 
 

3 elever ud af 16  

Læk Danske Skole 
 

3 interesserede  

Husum Danske Skole 9 elever 
 

 

Uffe-Skolen 24 elever (hele 
indskolingsgruppen ifølge 
forældrenes ønske) 
 

En far, der taler perfekt frisisk, er 
muligvis villig til at overtage 
undervisningen. 

 
 
 

Duborg-Skolen 
 

  

A. P. Møller Skolen 
 

2 interesserede  

 


