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       29.7.2013 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 20. juni 2013 kl. 17.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Niko Möller, Birgit 
Jürgensen-Schumacher, Berit Nommensen, Ilka Börner, Dirk Clausen, Uwe Prühs, Birgit 
Messerschmidt, Anders Molt Ipsen 
 
Afbud : André Pastorff, Michaela Bumann, Michael Otten, Michael Martensen, Udo Jessen, 
Olaf Runz  
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 28. maj 2013  
3.      Skoleforeningens høringssvar til den slesvig-holstenske skolelov 
4.      Gennemførelse af et kursus for Skoleforeningens medlemmer 
5.      Meddelelser 
6.      Eventuelt 
 
 

 
Per Gildberg bød de fremmødte velkommen. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 28. maj 2013  
Birgit Jürgensen-Schumacher havde følgende rettelse til dagsordenspunkt 6 ”Meddelelser”: 
Det var ikke hende, der havde deltaget i indvielsen af vuggestuen i Husum den 25. maj 2013, 
men Birgit Messerschmidt. 
Berit Nommensen bad om tilføjelse af  følgende bemærkning til dagsordenspunkt 5 
”Frisiskundervisning og frisisk legestue ved Skoleforeningens institutioner”: Berit 
Nommensen syntes, at det er negativt, at eleverne i de danske skoler ikke kender til det 
frisiske mindretal. 
 
Åse Jørgensen til dagsordenspunkt 9 ”Kompetenceafklaring vedr. indre og ydre 
differentiering i fællesskolen”: Åse Jørgensen havde opfattet det således, at Anders Molt 
Ipsens forslag om at kontakte ministeriet for at undersøge inden for hvilke rammer 
Skoleforeningen har et spillerum, var blevet støttet af styrelsesmedlemmerne. Til protokollatet 
tilføjes: Forslaget blev støttet af styrelsesmedlemmerne. 
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Åse Jørgensen bad om, at sidste afsnit i dagsordenspunkt 4 ”Timetildeling til fællesskolen” 
ændres til: Åse Jørgensen understregede, at sagens kerne var antallet af deletimer og ikke 
deling ved 29 elever. Hun understøttede André Pastorffs forslag om et møde for at finde en 
konkret løsning for Jens Jessen-Skolen. 
 
Herefter blev det udsendte protokollat godkendt. 
 
3. Skoleforeningens høringssvar til den slesvig-holstenske skolelov 
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og bad om Styrelsens godkendelse af 
forslaget, da høringsfristen udløber den 12. juli 2013.  
 
Åse Jørgensen henviste til det tredje afsnit i forslaget, omhandlende G 8. Da Skoleforeningen 
ikke er omfattet af G 8 foreslog Åse Jørgensen, at dette afsnit udgår. 
 
Thede Boysen understøttede Åse Jørgensens forslag. Hvis det ikke berører vores skolesystem, 
er det en almen kommentar og kan slettes. 
 
Thede Boysen spurgte, hvor vidt Skoleforeningen er involveret i § 5, stk. 2, inklusion. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at emnet kommer til at spille en rolle, når resurserne skal fordeles.  
 
Thede Boysen gav udtryk for, at overskriften ”koordinering/afstemning” i beslutnings-
oplægget kunne have været en sag for hele mindretallet. 
 
Styrelsen besluttede, at forslagets tredje afsnit, omhandlende G 8, skal slettes og godkendte 
herefter enstemmigt det udsendte forslag til høringssvar. 
 
4. Gennemførelse af et kursus for Skoleforeningens medlemmer 
Niels Ole Krogh begrundede det udsendte forslag med, at flere forældre i forbindelse med den 
afholdte temadag havde ytret et ønske om et introduktionskursus og at ønsket burde 
tilgodeses. Tidspunktet ville være passende med henblik på valg til Fællesrådet i det 
kommende forår. Han foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal formulere, hvad 
indholdet skal være.  
 
Åse Jørgensen supplerede med, at kurset fortrinsvis er tænkt til dem, der har en opgave i 
Skoleforeningen. 
 
Per Gildberg spurgte, om det var administrationen, der skulle være ansvarlig for 
genemmførelse af kurset. 
 
Niels Ole Krogh svarede, at ansvaret skulle ligge ved arbejdsgruppen, men gerne med hjælp 
fra administrationen. 
 
Thede Boysen var af den opfattelse, at det kunne være motiverende med en introduktion inden 
valgene, hvor der kunne henvises til, at der afholdes et kursus efter valgene. 
 
Niels Ole Krogh mente, at det ville være tilstrækkeligt med at udsende et skriftligt oplæg til 
samarbejdsrådene inden valget. To kurser ville nok være for meget. 
 
Åse Jørgensen understregede vigtigheden af, at forældrene får mulighed og viden om, at der 
arrangeres et kursus, og at datoen herfor burde bekendtgøres inden valgene. 
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Styrelsesmedlemmerne gik ind for forslaget og nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Niels 
Ole Krogh, Åse Jørgensen og Per Gildberg. 
 
Dagsordenspunkter til orientering 
 
5. Meddelelser 
Anders Molt Ipsen meddelte, at 
• Duborg-Skolens bedømmelsesudvalg er inviteret til et møde ved A. P. Møller Fonden i 

København den 27. juni 2013 for at finde frem til, hvilket arkitektfirmma, der skal have 
tildelt opgaven. 

 
Dirk Clausen meddelte, at 
• Skoleforeningen havde modtaget et ekstra tilskud på 72.000 euro til en energetisk 

renovering af det hvide hus ved Jaruplund Højskole. 
 
Birgit Messerschmidt meddelte, at 
• hun havde deltaget i indvielsen af Læk vuggestue den 19. juni 2013. Et meget vellykket 

arrangement. 
 
Birgit Jürgensen-Schumacher meddelte, at 
• hun havde deltaget i et møde i Landesschulbeirat den 17. juni 2013, hvor introduktionen til 

den nye skolelov havde været et af hovedpunkterne 
• der var blevet afholdt et møde i udvalget for undervisningsdifferentiering den 13. juni 2013. 

På mødet havde hun udleveret materiale, som også vil blive sendt til de øvrige 
styrelsesmedlemmer. Udvalget var blevet enige om i første omgang at lave en oversigt 
over, hvilke tiltag der skal tages fat på for at tilpasse os de krav, samfundet stiller. 

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

 


