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Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde  
torsdag den 20. september 2012 på Ejderskolen 
  
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

1. Valg af mødeleder og protokolfører 
2. Meddelelser 
3. Godkendelse af protokollatet fra fællesrådsmødet den 22. marts 2012 
4. Beretninger fra skoleåret 2011/2012 
5. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formanden beretning 
6. Ønsker Skoleforeningen at forældre, der søger optagelse i foreningen, vælger en dansk 

daginstitution og skole for alle deres børn? - se Styrelsens udtalelse 
7. Skoleforeningens budget for 2013 - bilag er udsendt 
8. ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge for institutioner under Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig” - bilag er udsendt 
9. Eventuelt 

 
Med dagsordenen fulgte bilag til dagsordenspunkterne 4, 6, 7 og 8. 
 

Deltagere: 
I mødet deltog 59 fællesrådsmedlemmer, 7 suppleanter (deraf 2 stemmeberettigede), gæster og 
repræsentanter for lønnede medarbejdere, i alt 104 personer. 
 

Efter fællessangen ”Sensommervise” bød formand Per Kristian Gildberg alle deltagere velkommen 
til fællesrådsmødet og åbnede mødet med at give ordet til lederen af Ejderskolen, skoleinspektør 
Christian Schlömer, som kort berettede om skolens virke. Skolepræsentationen blev efterfulgt af 
sang fra Ejderskolens kor. 
 

Formanden gjorde opmærksom på, at plakaterne, som var sat op forskellige steder i mødesalen, i 
den kommende tid ville blive uddelt til alle institutioner som tak for deltagelsen i aktionsdagen den 
21. april 2012. På bordene fremvistes desuden institutionernes ”velkomstmapper” med informa-
tionsmateriale om Skoleforeningen og de øvrige mindretalsorganisationer og -foreninger. 
 

Per Kristian Gildberg præsenterede de tilstedeværende medarbejdere fra Centraladministrationen. 
 

1. Valg af mødeleder og protokolfører 
Formanden foreslog på Styrelsens vegne Steen Schröder til mødeleder og Philipp Micha til 
protokolfører. 
 

De foreslåede blev enstemmigt valgt. 
 

Mødelederen takkede for valget og gav ordet til generalkonsul Henrik Becker Christensen, som 
overrakte en hilsen fra den danske regering og Dansk Generalkonsulat. Generalkonsulen gjorde 
blandt andet opmærksom på, at den danske regering følger nøje med i udviklingen i Sydslesvig, og 
opfordrede Fællesrådet til at finde en fælles løsning i den aktuelle debat om Skoleforeningens 
optagelsesregler. 
 

Mødelederen konstaterede efterfølgende mødets lovlighed. 
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2. Meddelelser 
Der var ingen meddelelser. 
 

3. Godkendelse af protokollatet fra fællesrådsmødet den 22. marts 2012 
Da der ikke var kommentarer eller ønsker om ændringer til den udsendte protokol, konstaterede 
mødelederen, at protokollatet fra det ordinære fællesrådsmøde den 22. marts 2012 dermed var 
godkendt. 
 

4. Beretninger for skoleåret 2011/2012 
Formand Per Kristian Gildberg aflagde sin mundtlige beretning for skoleåret 2011/2012. 
Beretningen var forinden blevet delt ud på skrift. 
 

5. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning 
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, takkede formanden for hans beretning og gentog 
sin tidligere kritik af fremgangsmåden omkring oprettelsen af niveaudelingen i fællesskolerne. Han 
henviste til side 6 i formandens og til side 11 i direktionens beretning og kritiserede, at Styrelsen 
udenom Fællesrådet havde lagt belutningskompetencen hos skolernes samarbejdsråd til trods for, at 
der reelt ikke eksisterer noget frit skolevalg indenfor Skoleforeningen. 
 

Formanden gjorde opmærksom på, at der ved oprettelsen af fællesskolerne skulle tages hensyn til 
mange forskellige faktorer. Han understregede, at diskussionen af problemstillingen omkring 
undervisningsdifferentieringen ikke er afsluttet, og at han ville tage initiativ til en fortsættelse af 
drøftelsen. 
 
Wolfram Schmidt, A. P. Møller Skolens skolekreds, spurgte ind til oplysningerne om gymnasie-
overbygningerne på side 14 i direktionens beretning. Han gjorde desuden opmærksom på en fejl i 
oplysningen af tidspunktet for opgørelsen af det statistiske materiale. 
 

Afdelingsleder Olaf Runz bekræftede fejlen og meddelte, at oplysningen konsekvensrettes. Han 
forklarede, at det fra politisk side var ønsket at give flere unge adgang til en gymnasial uddannelse, 
og at man derfor havde lempet optagelseskravene. Da gennemførelseskravene derimod ikke var 
blevet ændret, resulterede det i et større frafald blandt eleverne i den gymnasiale overbygning. 
 
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, satte mødelederen formandens beretning til afstemning. 
Beretningen blev godkendt enstemmigt. 
 

6. Ønsker Skoleforeningen at forældre, der søger optagelse i foreningen, vælger en dansk 
daginstitution og skole for alle deres børn? 
Mødeleder Steen Schröder indledte dagsordenspunktet med en oplæsning af Styrelsens oplæg og 
ændringsforslaget fra valgområde VII, Husum Danske Skole. 
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Styrelsens oplæg: 
 

Styrelsen forventer, at de, der søger medlemskab i foreningen, vælger en 
dansk daginstitution og skole for alle deres børn. 
 

Af hensyn til barnets tarv bortvises børn ikke, hvis forældre ikke er 
konsekvente i deres valg af daginstitution og skole. 
 

Skoleforeningen vil tydeliggøre sin informationspolitik på området. 
 
Ændringsforslag fra valgområde VII: 
 

Styrelsen forventer, at de, der søger medlemskab i foreningen, vælger en 
dansk daginstitution og skole for alle deres børn. 
 

I tilfælde af særlige behov finder skolen og forældrene i fællesskab en 
løsning, der tilgodeser børnenes tarv. 
 

Skoleforeningen vil tydeliggøre sin informationspolitik på området. 
 
Formand Per Kristian Gildberg præsenterede Styrelsens oplæg og berettede kort om anledningen og 
bevæggrundene. Han henviste til formandsberetningen og tydeliggjorde behovet for en skriftlig 
fastholdelse af en entydig fremgangsmåde for alle institutioner og behovet for et optimeret oplys-
ningsarbejde på området. 
 

Ilona Heimböckel, Bredsted Danske Skoles skolekreds, fremlagde overvejelserne bag ændrings-
forslaget fra valgområde VII. Med ændringsforslaget ville valgområdets delegerede sætte fokus på 
en ny problemløsningskultur. Ved hjælp af en omformulering af Styrelsens oplæg skulle der gives 
et mere positivt signal til nye medlemmer i foreningen. 
 
Oluf Hoppe, Hanved Danske Skoles skolekreds, bakkede op om ændringsforslaget fra valgområde 
VII og opfordrede Styrelsen og Direktionen til at udarbejde og fremlægge en klar informations-
politik. Thore Bruun Jensen, Duborg-Skolens skolekreds, understregede, at det ikke altid var 
hensigtsmæssigt, at skolen og forældrene prøvede at finde en løsning. Efter hans mening var det 
mere oplagt, at Skoleforeningen gik ind i problemløsningen. 
 

Styrelsesmedlem Thede Boysen understregede nødvendigheden af at stoppe en ulovlig praksis og 
fastholdt, at det altid skulle være forældrene, der træffer den endelige afgørelse. 
 
Paul Salwik, Jernved Danske Skoles skolekreds, efterspurgte en konkret handlingsplan og en under-
søgelse af årsagerne til og statistisk materiale omkring udmeldelserne. Wolfram Schmidt, A. P. 
Møller Skolens skolekreds, fremhævede, at udmeldelserne ikke burde kunne foretages af institu-
tionslederne. Han gjorde opmærksom på den uafklarede juridiske dimension i sagen og påpegede, at 
ændringsforslaget var mere letlæseligt og forståeligt end Styrelsens oplæg. I begge forslag 
manglede der dog oplysninger om fremgangsmåden i forhold til myndige elever. Peter Johannsen, 
Hatlund-Langballe Danske Skoles skolekreds, anså valget af en dansk institution for at være en 
selvfølge, da forældrenes medlemskab i foreningen var frivilligt. Han kritiserede, at afgørelsen om 
optagelsen i foreningen i realiteten blev truffet i daginstitutionerne, og at mange forældre ikke 
tydeligt nok blev gjort opmærksom på betydningen af valget af en dansk institution. Mange 
forældre manglede desuden et tilhørsforhold til mindretallet. Ole Nielsen, Gottorp-Skolens 
skolekreds, foreslog at kombinere begge forslag. 
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Styrelsesmedlem Andreas André Pastorff forsvarede Styrelsens forslag og understregede behovet 
for en klar formulering, der udelukkede bortvisning. Han var åben for en supplering af Styrelsens 
oplæg med dele af ændringsforslaget fra valgområde VII. 
 
Sabine Brix-Steensen, Læk Danske Skole, bakkede op om ændringsforslaget fra valgområde VII og 
efterspurgte en konkret handleplan, der blandt andet skulle omfatte en neutral guidning ved 
problemsager. 
 

Jörn Fischer, Hans Helgesen-Skolens skolekreds, forsikrede, at ændringsforslaget fra valgområde 
VII tog højde for alle faktorer, og bad om opbakning til det. Direktør Anders Molt Ipsen 
understregede behovet for en forbedret informationspolitik, gjorde dog opmærksom på, at det 
forinden krævede Fællesrådets stillingstagen til grundprincipperne. Informationspolitikken og 
oplysningsmaterialet ville efterfølgende blive ajourført og tilpasset.  
 
Lars Tychsen Petersen, Læk Danske Skoles skolekreds, anbefalede, at ordet ”Styrelsen” skulle 
erstattes med ordet ”Skoleforeningen”, og støttede forslaget om en kombination af begge oplæg. 
Han fremhævede behovet for en klar formulering af betydningen af at være del af det danske 
mindretal. De såkaldte ”velkomstmapper” havde vist sig at være uhensigtsmæssige. Thore Bruun 
Jensen, Duborg-Skolens skolekreds, foreslog en afstemning om fremlæggelsen af en handleplan. 
Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl Danske Skoles skolekreds, krævede, at informations-
politikken skulle styrkes. Han efterspurgte en klar handleplan og var skuffet over den ringe 
deltagelse i mødet. Han blev bakket op af Bodil Taubert, Gottorp-Skolens skolekreds, der desuden 
efterlyste informationer om årsagerne til forældrenes beslutning om at tage børn ud af danske 
institutioner. Ifølge Christian Anthonisen, Husby Danske Skoles skolekreds, skulle indmeldelses-
blanketten suppleres med en sætning om, at forældrene var parate til at sende alle deres børn i 
Skoleforeningens institutioner. Han gjorde desuden opmærksom på, at problemløsningen burde 
finde sted udenfor selve institutionen. 
 

Ilona Heimböckel, Bredsted Danske Skoles skolekreds, understregede at forslaget fra valgområde 
VII overordnet gjaldt problemstillinger mellem institutioner og familier, der ikke krævede nogen 
hjælp udefra. Formand Per Kristian Gildberg bad Fællesrådet om en klar tilkendegivelse for siden at 
kunne præcisere foreningens informationspolitik. Han pegede på forældrenes ansvar og Skole-
foreningens forventning om forældrenes solidaritet med mindretallet som helhed. Resultatet af 
mødet skulle næppe skyde skylden på institutionslederne, men derimod skabe klarhed på området 
og aflaste lederne ved hjælp af klare rammer. 
 
Mødeleder Steen Schröder sammenfattede forslagsstillernes og fællesrådsmedlemmernes 
kommentarer og henstillede til de delegerede at nå frem til et fælles forslag. Jytte Nickelsen, 
Cornelius Hansen-Skolens skolekreds, anbefalede først at stemme om de to foreliggende forslag, 
men mødelederen bad først forslagsstillerne om at undersøge muligheden for at finde frem til en 
fælles formulering. 
 
Efter en kort pause og fælles drøftelse præsenterede Jörn Fischer, Hans Helgesen-Skolens 
skolekreds, et modificeret forslag fra valgkreds VII og Styrelsen. Formand Per Kristian Gildberg 
meddelte derefter, at Styrelsen ville trække sit oprindelige forslag. 
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Skoleforeningen forventer, at de, der søger medlemskab i foreningen, 
vælger en dansk daginstitution og skole for alle deres børn. 
 

I tilfælde af særlige behov finder daginstitutionen/skolen og forældrene i 
fællesskab en løsning, der tilgodeser børnenes tarv. 
 

Forældrene træffer den endelige afgørelse for deres børn. 
 

Skoleforeningen vil tydeliggøre sin informationspolitik på området. 
 
Mødelederen satte derefter det modificerede forslag til afstemning. Forslaget blev vedtaget med 52 
stemmer. Tre delegerede stemte imod. Tre fællesrådsmedlemmer afholdt sig fra at stemme. 
 

7. Skoleforeningens budget for 2013 
Økonomichef Ilka Börner præsenterede det foreløbige driftsbudget for finansåret 2013. Budgettet, 
som på grund af den usikre tilskudssituation ikke kunne fremlægges ved fællesrådsmødet den 22. 
marts 2012, vil blive revideret frem til mødet i foråret 2013. 
 

Der var ingen spørgsmål til budgettet for 2013. 
 

8. ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge for institutioner under Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig” 
På grund af det fremskredne tidspunkt udgik orienteringen om den nye ”Handleplan vedr. seksuelt 
misbrug af børn og unge for institutioner under Danske Skoleforening for Sydslesvig”. Dagsordens-
punktet vil blive behandlet ved næste fællesrådsmøde. 
 

9. Eventuelt 
Næstformand Udo Jessen bad de delegerede allerede nu notere og reservere datoen for den plan-
lagte temadag. Temadagen finder sted lørdag den 23. februar 2013. 
 
For fremover at kunne nå behandlingen af samtlige dagsordenspunkter stillede Ole Nielsen, 
Gottorp-Skolens skolekreds, forslag om, at der skulle afholdes tre i stedet for to årlige fællesråds-
møder. Markus Staack, Jernved Danske Skoles skolekreds, foreslog gennemførelsen af et ekstra-
ordinært fællesrådsmøde til præsentationen af den nye ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn 
og unge for institutioner under Dansk Skoleforening for Sydslesvig”. På grund af omfanget af dags-
ordenen til det kommende fællesrådsmøde ytrede Martin W. R. Küchenthal, Skovlund-Valsbøl 
Danske Skoles skolekreds, sin bekymring over at udskyde orienteringen om handleplanen.  
 

Formand Per Kristian Gildberg orienterede om, at den nye ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af 
børn og unge for institutioner under Danske Skoleforening for Sydslesvig” allerede var godkendt og 
taget i brug. Præsentationen af handleplanen ville finde sted ved det kommende fællesrådsmøde. 
Formanden forklarede, at det i forvejen var vanskeligt at samle alle delegerede til de eksisterende 
møder, og at flere mødeaftaler kunne medføre et lavere fremmøde. 
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Formanden takkede Steen Schröder for mødeledelsen og Ejderskolen for at huse fællesrådsmødet. 
Han opfordrede alle delegerede til at holde sig ajour via internetplatformen og til aktivt at deltage i 
drøftelserne og bidrage med idéer og forslag. 
 
Fællesrådet afsluttede mødet med sangen ”Livstræet”. 
 

 
Mødet sluttede klokken 22.52. 
 
 
 
   
  Formand Per Kristian Gildberg 
 
 
   
  Næstformand Udo Jessen 
 
 
   
  Protokolfører Philipp Micha 


