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       AMI/Oe 

                                                                                                                                                        

 

Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 4. juni 2015 kl. 18.00 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, 
Anders Molt Ipsen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit Messerschmidt, Dirk Clausen  
 
Afbud: Sieke Peters, Ilka Börner 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2. a   Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 28. april 2015 
2. b   Spørgeskemaundersøgelse om mindretalspædagogik i praksis 
3.      Status vedr. frisisk undervisning 
4.      Kommissorium Rejsekontor 
5.      Mål for sprog og læsning 7. - 10. klasse 
6.      Meddelelser 
7.      Eventuelt 
 
 

Udo Jessen bød de fremmødte velkommen. 
 
Lars Petersen blev valgt til ordstyrer. 
 
Per Gildberg var af den opfattelse at dagsordenspunkt 3 ”Status vedr. frisisk undervisning” burde 
udskydes til det næste styrelsesmøde på grund af Sieke Peters’ fravær.  
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at Skoleforeningen vil sætte frisiskundervisning i gang hurtigst muligt, og 
at det således vil være for sent at behandle emnet på mødet i juli måned. Anders Molt Ipsen foreslog, 
at frisiskundervisning oprettes de steder, hvor holdstørrelsen udgør mindst 6 elever, og at 
principperne drøftes på det kommende møde.   
 
Styrelsen gik ind for Anders Molt Ipsens forslag. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. a Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 28. april 2015 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
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2. b Spørgeskemaundersøgelse om mindretalspædagogik i praksis 
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og orienterede om, at spørgeskemaundersøgelsen 
er et led i et ph.d.-projekt ”Mindretalspædagogik i praksis”, hvor lederen af projektet, Camilla 
Hansen, undersøger, hvad der karakteriserer den pædagogik, som lærere på mindretalsskoler 
praktiserer. Spørgeskemaet er indholdsmæssigt meget kvalificeret og bliver anbefalet af Direktionen. 
 
Styrelsen besluttede enstemmigt, at spørgeskemaundersøgelsen må gennemføres. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
3. Status vedr. frisisk undervisning 
Styrelsen havde indledningsvis besluttet, at frisiskundervisning i skoleåret 2015/2016 oprettes de 
steder, hvor holdstørrelsen udgør mindst 6 elever, og at principperne drøftes på det kommende 
styrelsesmøde. 
 
4. Kommissorium Rejsekontor 
Udo Jessen orienterede om, at Skoleforeningen havde inviteret repræsentanter fra 
Grænseforeningen til et møde for at drøfte, hvordan antallet af værtsfamilier kan øges. På mødet 
opnåedes enighed om, at Skoleforeningen skal udarbejde et forslag til en øget indsats på området. 
En arbejdsgruppe bestående af Katrine Hoop, Eberhard von Oettingen og Anders Molt Ipsen havde 
på den baggrund udarbejdet det udsendte kommissorium, som Udo Jessen håbede, at Styrelsen ville 
godkende. 
 
Niels Ole Krogh mente, at det var et udmærket oplæg på nær den påtænkte aftale med Fleggaard om 
et særligt grænsehandelstilbud. Skoleforeningen skal ikke blande sig kommercielt. 
 
Søren Harnow Klausen foreslog at undlade ”Fleggaard” som ord. 
 
Anders Molt Ipsen oplyste, at kommissoriet er et første udkast, og at der er plads til nye ideer. 
Sætningen om et særligt grænsehandelstilbud ville således kunne sløjfes. 
 
Michael Otten spurgte, om der muligvis var tænkt på at finde nye sponsorer. 
 
Anders Molt Ipsen bekræftede, at det havde været en tanke i arbejdsgruppen. 
 
Søren Harnow Klausen mente, at rekruttering af øboer som ferieværter burde konkretiseres, da 
halvdelen  af den danske befolkning er øboer. 
 
Ordstyreren satte Niels Ole Kroghs forslag om at slette sætningen om et særligt grænsehandelstilbud 
til afstemning. 
 
Styrelsen gik ind for Niels Ole Kroghs forslag. 
 
Ordstyrerens forslag om at ordlyden vedr. rekruttering af øboer ændres redaktionelt tog Styrelsen til 
efterretning. 
 
Herefter godkendte Styrelsen enstemmigt kommissoriet.  
 
5. Mål for sprog og læsning 7. - 10. klasse 
Anders Molt Ipsen orienterede styrelsesmedlemmerne om, at læseplanerne er udarbejdet med 
henblik på at gennemføre en høringsproces i de enkelte institutioner og i det børnehave- og 
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skolepædagogiske udvalg. Når høringsprocessen er afsluttet og tilskyndelser er blevet indarbejdet 
fremlægges de endelige læseplaner for Styrelsen til godkendelse. 
 
Søren Harnow Klausen spurgte, om der fandtes nogen i udvalget, der har kompetence i 
sprogpsykologi, eller om der hentes hjælp fra eksterne. 
 
Birgit Messerschmidt svarede, at der i udvalget 0 - 6 år findes uddannede sprogvejledere, og at 
udvalget desuden har et tæt samarbejde med eksperter fra UC Lillebælt.  
 
Anders Molt Ipsen supplerede med, at han vil tage spørgsmålet med til udvalgene. 
 
6. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 

 han havde deltaget i ”Grøn Festival” den 6. maj 2015 på A. P. Møller Skolen. Et fantastisk og 
indholdsrigt arrangement med velforberedte børn og elever 

 han og Anders Molt Ipsen havde deltaget i undervisningsminister Christine Antorinis reception 
den 21. maj 2015 i anledning af ministerens 50 års førdselsdag 

 han havde deltaget i Jaruplund Højskoles konference den 30. maj 2015. Emnet for konferencen 
var oprettelsen af en skolekreds 

 han havde deltaget i en rundbordssamtale den 1. juni 2015. Samtalen gik ud på at drøfte og nå 
frem til forslag, der kan inspirere til at tydeliggøre, hvad mindretalspædagogik er. 

 
Per Gildberg meddelte, at 

 han havde deltaget i Grænseforeningens sendemandsmøde den 9. maj 2015. 
 
Søren Harnow Klausen meddelte, at 

 han ligeledes havde deltaget i rundbordssamtalen den 1. juni 2015. Søren Harnow Klausen 
opfordrede til at bruge centeret mere end det er sket og tænke over, hvad centeret kan bruges 
til. 

 
7. Eventuelt 
Olaf Runz mindede styrelsesmedlemmerne om SKURKs koncert den 5. juni 2015 kl. 19.30 på A. P. 
Møller Skolen. 
 
Niels Ole Krogh kritiserede formandskabets beslutning om ikke at deltage i årets folkemøde på 
Bornholm. Sagen burde være grebet an på en anden måde, som f. eks. at bede forældrene om at give 
tilsagn om deres børns deltagelse på deres ansvar hhv. komme af sted med en mindre styrke og vise 
flag. 
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at Skoleforeningen har et ansvar over for de unge menneskers sikkerhed. 
Skoleforeningen har ingen mulighed for at overvåge, og det sikreste var derfor at aflyse. 
 
Niels Ole Krogh sagde, at når man ikke kunne få svar fra arrangøren, kunne man have henvendt sig til 
politiet. Man kan aldrig være helt sikre alle steder, og der vil nok være en øget kontrol på området. 
 
Olaf Runz informerede om, at Skoleforeningen hhv. skolen er juridisk ansvarlig i forbindelse med 
skolearrangementer selv om eleven er myndig. 
 
Per Gildberg udtalte, at afgørelsen, selv om den var kedelig, var rigtig. 
 
Formanden sluttede mødet.  


