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Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 9. juli 2015 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede:  
Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Michaela Bumann, Michael 
Sørensen, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Anders Molt Ipsen, Uwe Prühs, Olaf Runz, Birgit 
Messerschmidt, Dirk Clausen, Ilka Börner samt Henrik Hansen  
 
Afbud: André Pastorff, Michael Otten, Lars Petersen, Sieke Peters 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 4. juni 2015 
3.      Principper for frisiskundervisning 
4.      Velkomstbrochure 
5.      Integrationsudvalgets arbejdspapir 
6.      Forslag til revideret samarbejdsaftale for Samrådet 
7.      Forslag til Temadag 
8.      Meddelelser 
9.      Eventuelt 
 
 

Udo Jessen bød de fremmødte velkommen. 
 
Michael Sørensen blev valgt til ordstyrer. 
 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 4. juni 2015 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
3. Principper for frisiskundervisning 
Anders Molt Ipsen henviste til styrelsesmedlemmernes beslutning på det sidste møde, hvor det blev 
vedtaget, at frisiskundervisning oprettes de steder, hvor holdstørrelsen udgør mindst 6 elever. 
 
Anders Molt Ipsen foreslog, at Husum Danske Skole og Uffe-Skolen fremover generelt kan oprette 
frisisiskundervisning, når der er mindst 6 elever på et hold. 



 

Styrelsesprotokollat – 9.7.2015 
Side 2 af 3 

 

 
Udo Jessen sagde, at han havde gjort Bahne Bahnsen bekendt med Styrelsens beslutning. Bahne 
Bahnsen havde givet udtryk for, at der må være en økonomisk forsvarlighed, og at Friisk Foriining af 
den grund var indforstået med Styrelsens afgørelse. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt Anders Molt Ipsens forslag. 
 
4. Velkomstbrochure 
Anders Molt Ipsen orienterede om, at Katrine Hoop sammen med Samrådets 
kommunikationsnetværk havde udarbejdet velkomstbrochuren, der skal erstatte den tidligere 
velkomstmappe. Alle øvrige organisationer havde derfor været involveret i processen. Brochuren 
vedlægges som indstik ved næste udgave af Fokus. Det er meningen, at brochuren skal opdateres 
hvert år. 
 
Udo Jessen havde præsenteret brochuren på samrådsmødet den 6. juli 2015, hvor den var blevet 
rost. 
 
Per Gildberg mente, at løsbladsystemet i den gamle velkomstmappe var bedre, da siderne kunne 
skiftes ud. 
 
Søren Harnow Klausen var af den opfattelse, at Skoleforeningen spiller en for beskeden rolle i 
brochuren, og at Skoleforeningen generelt er for lidt synlig. 
 
Udo Jessen svarede, at Skoleforeningen ville give plads til de øvrige organisationer. 
 
Anders Molt Ipsen supplerede med, at brochuren ved velkomsten ledsages af  Skoleforeningens info-
brochure. 
 
Jytte Nickelsen var glad for initiativet, og for at brochuren udsendes med den næste udgave af Fokus. 
Derigennem vil alle forældre modtage et eksemplar. 
 
Uwe Prühs mente, at der burde være informationer om Skoleforeningen på midtersiderne, da det er 
de sider, man åbner først. 
 
5. Integrationsudvalgets arbejdspapir 
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede det. Følgende ændringer 
blev forslået: 
Afsnit personalepolitik: Sidste sætning i afsnittet streges, da læseplanen ikke har med 
personalepolitik at gøre. 
Afsnit mindretallets attraktivitet: Ordet ”forældre” i sidste afsnit erstattes med ordet ”medlemmer”. 
Afsnit forældremøder: Overskriften ændres til ”Møder” og ordet ”gymnasier” erstattes med ordet 
”skoler”. 
Afsnit kyllingekurser: Overskriften ændres til ”Introduktionskurser”, og første sætning i afsnittet 
streges. Ordet ”nytænkes” i sidste sætning erstattes af ordet ”tænkes”. 
Afsnit Kulturel- og mindretalsrygsæk: Udgår 
 
Anders Molt Ipsen henviste til, at Skoleforeningen gerne vil bidrage til at udvikle og hjælpe de øvrige 
organisationer, men største parten af Skoleforeningens kurser er ikke relevante for andre. 
 
Birgit Messerschmidt understøttede, at afsnittet ”Kulturel- og mindretalsrygsæk” udgår, da de 
foreslåede tiltag allerede praktiseres i Skoleforeningens institutioner. 
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Styrelsen godkendte enstemmigt de foreslåede ændringer. 
 
6. Forslag til revideret samarbejdsaftale for Samrådet 
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag og gennemgik og kommenterede de foreslåede rettelser. 
Udkast til samarbejdsaftalen skal drøftes på mødet i Samrådet i september måned. 
 
Per Gildberg mente, at det burde ændres, at Sydslesvigsk Forening har en stemme mere end de 
øvrige organisationer på grund af deres tilsluttede foreninger. Princippet burde være, at Sydslesvigsk 
Forening har én stemme som alle andre medlemmer. 
 
Styrelsen godkendte ændringsforslagene med 7 ja-stemmer og 1 afholdelse. 
 
7. Forslag til Temadag 
Udo Jessen informerede styrelsesmedlemmerne om, at det nedsatte arbejdsudvalg foreslår, at 
temadagen afholdes lørdag den 12. marts 2016. Overskriften for temadagen vil være ”Foreningen er 
din - præg den!” med tilføjelsen ”Kom ajour med indholdet i vore skoler, børnehaver og vuggestuer” 
og emnerne vil bl.a. være: Foredrag ved landsformand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen, 
foredrag ved skolekonsulenterne Søs Rask Andresen og Nanna Pårup, bytte-viden-café og forskellige 
workshops.  
 
Styrelsen godkendte enstemmigt temadagens dato og indhold. 
 
8. Meddelelser 
Niels Ole Krogh meddelte, at han midlertidig har trukket sig fra Fokus-udvalget, fordi han er blevet 
ansat ved Flensborg Avis frem til nytår. 
 
Udo Jessen meddelte, at 

 undervisningsminister Britta Ernst havde været på besøg på Gottorp-Skolen og i Gottorp-Skolens 
Børnehave den 5. juni 2015 

 han havde deltaget i et møde med Slesvigs borgmester den 16. juni 2015 ang. B-Plan 88 

 han havde deltaget i årsmødet i Frederiksstad den 20. juni 2015 

 han havde deltaget i Sydslesvigudvalgets besigtigelsestur den 29. og 30. juni 2015  

 han havde afholdt et regionalt fællesrådsmøde den 1. juli 2015 på Husum Danske Skole med 
emnet forældredemokrati. Desværre havde der ikke været den forventede tilslutning 

 han havde deltaget i A. P. Møller Skolens dimissionsfest den 2. juli 2015, hvor bl.a. 
ministerpræsident Albig havde holdt en fin tale. 

 
Birgit Jürgensen-Schumacher meddelte, at hun, sammen med Olaf Runz, havde deltaget i en 
reception i Kiel den 29. juni 2015 i anledning af ”25 Jahre Minderheitenschutz in der 
Landesverfassung”.  
 
9. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 

 


